
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
สมัยสามัญ สมัยที ่3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

วัน อังคาร ที่ 13 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 

ผู้เข้ารับฟังการประชุม 

- นายบรรจบ   โพธิพฤกษ์   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 1 ต าบลป่าซาง 
               

     
 

                              
                                                                                                        /เริ่มประชุม ... 
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                              เริ่มประชุม เวลา 10.00 นาฬิกา 

เลขานุการสภาฯ เมื่อถึง เวลา  10.00 นาฬิกา  นางวรรณเพ็ญ  ฉางข้าวพรหม  ท าหน้าที่เลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลป่าซาง  ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม 
และเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 นางวรรณเพ็ญ  ฉางข้าวพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง/ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลป่าซาง   

เชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศ ดังนี้ 

     ประกาศสภาเทศบาลต าบลป่าซาง   
                  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง   
                      สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2562  
          .................. 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล   
ต าบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30  
สิงหาคม 2562  มีก าหนดสมัยประชุม 30 วัน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (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 3 
ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562   

      ประกาศ  ณ วันที่    26   กรกฎาคม   พ.ศ.2562 
 
ลงชื่อ นายวิทยา   วังธิยอง  ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  

และประธานสภาเทศบาล  ได้นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันนี้ 

   ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ค่ะ 

 

 

 

 

          /ประธานสภาฯ ... 
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ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกท่าน 

การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง        
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้    

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- -2565)  

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจ าปี 2562 วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 

 ขอเชิญ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจดูรายงานการประชุมด้วยครับ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมหรือไม่      
ขอเชิญครับ 

 ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม ผู้ใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล      
ต าบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30  
พฤษภาคม 2562 โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาล มีมติ รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลป่าซาง      
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 30 
พฤษภาคม 2562 
รบัรอง จ านวน ...12... เสียง  
ไม่รับรอง  --  คน 
งดออกเสียง  - คน 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  เรื่อง ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      
                             ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 1)  ขั้นรับหลักการ   

ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติห้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง  ขอเสนอญัตติ  ขอรับความ   
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 
(วาระท่ี 1) ขัน้รับหลักการ 

            ปลัดเทศบาลฯ ... 
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ปลัดเทศบาลฯ           หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 (วาระท่ี 1)  ขัน้รับหลักการ  จากสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2541 หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ  ข้อ 23  ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น 
แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้
ตั้งงบประมาณประจ าปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  

เหตุผล 
ด้วยผู้บริหารท้องถิ่น มีความประสงค์ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล 
ป่าซาง ในร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563   โดยมีรายละเอียดร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563  คณะผู้บริหารได้ประมาณการ
รายรับไว้  92,205,100.- บาท (เก้าสิบสองล้านสองแสนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
และประมาณการรายจ่ายไว้  90,871,875.- บาท  (เก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563  ที่ได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว เพ่ือให้เทศบาลฯ 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ แยกได้ดังนี้ 

  
     1. ประมาณการงบประมาณรายรับท้ังสิ้น  ตั้งไว้ 84,500,000.00 บาท 
              1.1  หมวดภาษีอากร   ตั้งไว้ 2,500,000.00 บาท 
              1.2  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ตั้งไว้ 831,400.00 บาท 
              1.3  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 800,000.00 บาท 
              1.4  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์         ตั้งไว้ 800,000.00 บาท 
              1.5  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   ตั้งไว้ 291,000.00 บาท 
              1.6  รายได้จากทุน   ตั้งไว้ 2,000.00 บาท 
              1.7  หมวดภาษีจัดสรร   ตั้งไว้ 37,800,000.00 บาท 
              1.8  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   ตั้งไว้ 41,475,600.00 บาท 

        

     
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      /2.ประมาณการฯ...  
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 2. ประมาณการงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ตั้งไว้ 84,500,000.00  บาท 

      แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้     

     ด้านบริหารทั่วไป       

               1.  แผนงานบริหารทั่วไป  ตั้งไว้ 20,755,900.00 บาท 
               2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้ 2,419,400.00 บาท 
        

     ด้านบริการชุมชนและสังคม      

 1.  แผนงานการศึกษา   ตั้งไว้ 9,635,275.00 บาท 
               2.  แผนงานสาธารณสุข  ตั้งไว้ 6,567,900.00 บาท 
               3.  แผนงานเคหะและชุมชน  ตั้งไว้ 7,381,247.00 บาท 
               4.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้ 2,610,600.00 บาท 
               5.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ              ตั้งไว้      1,510,200.00 บาท 
        

     ดา้นการเศรษฐกิจ      

 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 ตั้งไว้ 

       
  8,084,900.00  บาท 

               2. แผนงานการพาณิชย์  ตั้งไว้ 20,000.00 บาท 
    

 
   

     ด้านการด าเนินการอ่ืน      

       1. แผนงานงบกลาง   ตั้งไว้ 25,514,578.00 บาท 
                                             

      งบประมาณรายรับเฉพาะการ (สถานธนานุบาล)                   ตั้งไว้ 7,705,100.00 บาท 
               1. ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด  ตั้งไว้ 500,000.00 บาท 
               2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ตังไว้ 100 บาท 
               3. ดอกเบี้ยรับจ าน า  ตั้งไว้ 4,500,000.00 บาท 
               4. รายได้เบ็ดเตล็ด  ตั้งไว้ 5,000.00 บาท 
               5. รายได้อ่ืน (เงินก าไรสุทธิ)  ตั้งไว้ 2,700,000.00 บาท 
        

      งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) ตั้งไว้ 6,371,875.00 บาท 
               1.  งบกลาง   ตั้งไว้ 1,598,675.00 บาท 
               2.  งบบุคลากร   ตั้งไว้ 950,000.00 บาท 
               3.  งบด าเนินงาน  ตั้งไว้ 982,800.00 บาท 
               4.  งบลงทุน   ตั้งไว้ 100,000.00 บาท 
               5.  งบรายจ่ายอ่ืน  ตั้งไว้ 2,740,400.00 บาท 

 

 
             /ปลัดเทศบาลฯ ... 
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ปลัดเทศบาลฯ           ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล  เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบร่าง                 
                               เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
                                ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ต่อไป 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย หรือไม่   

ถ้าไม่มี  ขอมติที่ประชุม   

ผู้ใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(วาระท่ี 1) ขัน้รับหลักการ  โปรดยกมือ ครับ 

มติทีป่ระชุม สภาเทศบาล มีมติ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 1) ขัน้รับหลักการ  
เห็นชอบ จ านวน ...12... เสียง 
ไม่เห็นชอบ จ านวน  --  คน 
งดออกเสียง  -  คน 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 เชิญ เลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ ดิฉัน ขอเรียนชี้แจงระเบียบ ดังนี้ 
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.2563 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 การเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ สภาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

 ตามข้อ 107 โดยที่ประชุมของสภาท้องถิ่นจะต้องมีมติของสภาท้องถิ่นว่าจะให้
คณะกรรมการแปรญัตติ  มีจ านวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบฯ  

   ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกิน เจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคลที่ไม่ได้

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

 ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

 ข้อ 105 ภายใต้บังคับ ข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
        /เลขานุการสภาฯ ... 
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เลขานุการสภาฯ ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

   ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
(1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(2) ตาย 
(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
(4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
(5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 

 ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 “ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ไม่ต้องมีผู้รับรอง ” 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และ
ให้น าวิธีการเลือก  ตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน 
แล้วถึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคน จนกว่าจะครบตาม
จ านวนที่พึงม ี

ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน มีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
จ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อ
ตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว ให้ประธาน      
ที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ ได้รับ
เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
นั้น โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก   
ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
................................................................................................................................... 

ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือ
ว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

   จงึขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ค่ะ  

            /ประธานสภาฯ … 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศ-        

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่ามีจ านวนเท่าใด 
เชิญครับ 

นายสถิตย์ฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายสถิตย์   ดัสดีสอง สมาชิกสภา
เทศบาล เขต  1  ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน...5... คน 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองสองคน  ครับ 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายวิรัตน์     แก้วอ้าย 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นางบริบูรณ์   ค าสุยะ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

 ถ้าไม่มี ขอมตทิี่ประชุม 

ผู้ใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน ......5...... คน  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาล มีมติ เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน .....5..... คน  

 เห็นชอบ จ านวน...12...เสียง 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทีละคน และขอ ผู้รับรอง 
สองคน เชิญครับ 

นางบริบูรณ์ฯ              เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ ดิฉัน นางบริบูรณ์   ค าสุยะ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต  2  ขอเสนอ  นายต๋าค า   แก้วอ้าย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
คนที่ 1 ค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายมานิตย์   อินวรรณ์ 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นายอภิสิทธิ์   อภินันทสิทธิ์ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่  

ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อ่ืนอีก ให้ถือว่า นายต๋าค า   แก้วอ้าย เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 ครับ 

นายวิรัตน์ฯ  เรียนทา่นประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายวิรัตน์   แก้วอ้าย  สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายสนิท   เทพประชุม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ    
คนที่ 2 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คน ด้วยครับ 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายต๋าค า       แก้วอ้าย 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นายพันธ์ศักดิ์   ศรีค า 
             /ประธานสภาฯ … 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม ่

ถ้าไม่มี ผู้ใดเสนอชื่อผู้อ่ืนอีก ให้ถือว่า นายสนิท   เทพประชุม เป็นผู้ได้รับคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  

   ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการฯ คนที่ 3 ครับ 

นายอดุลย์ฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายอดุลย์   แอมปัญเยา   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายวิรัตน์  แก้วอ้าย เป็นคณะกรรมการ    
แปรญัตติฯ คนที่ 3 ครับ   

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คน ด้วยครับ 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายมานิตย์   อินวรรรณ์ 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นายจ ารัส     ปันอ่ิน 

 มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ 

ถ้าไม่มี ผู้ใดเสนอชื่อผู้อ่ืนอีก ให้ถือว่า นายนายวิรัตน์  แก้วอ้าย  เป็นผู้ได้รับคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่3 

   ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการฯ คนที่ 4 ครับ 

นายสถิตย์ฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายสถิตย์   ดัสดีสอง          
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายอดุลย์   แอมปัญเยา เป็นคณะกรรมการ     
แปรญัตติฯ  คนที่ 4 ครับ   

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คน ด้วยครับ 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายวิรัตน์     แก้วอ้าย 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นางบริบูรณ์   ค าสุยะ 

  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ 

ถ้าไม่มี ผู้ใดเสนอชื่อผู้อ่ืนอีก ให้ถือว่า นายอดุลย์   แอมปัญเยา เป็นผู้ได้รับคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่4 

   ขอเชิญเสนอกรรมการฯ คนที่ 5 ครับ 

นายสนิทฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายสนิท   เทพประชุม  
สมา ชิ ก ส ภ า เ ทศบ าล  เ ขต  2  ขอ เ สน อ  น ายอภิ สิ ท ธิ์    อภิ นั นท สิ ท ธิ์                   
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 ครับ   

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คน ด้วยครับ 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายอดุลย์   แอมปัญเยา 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นายต๋าค า   แก้วอ้าย 

 มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ 

  ถ้าไม่มี ผู้ใดเสนอชื่อผู้ อ่ืนอีก ให้ถือว่า นายอภิสิทธิ์   อภินันทสิทธิ์ เป็นผู้ได้รับ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5  

           /ประธานสภาฯ ... 
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ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 5 คน มีรายชื่อ  ดังนี้ 
1. นายต๋า       แก้วอ้าย 
2. นายสนิท     เทพประชุม 
3. นายวิรัตน์    แก้วอ้าย 
4. นายอดุลย์    แอมปัญเยา 
5. นายอภิสิทธิ์  อภินันทสิทธิ์ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง 
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

 ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องก าหนด 
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ  ก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

 จึงขอให้ สมาชิกสภาเทศบาลเสนอว่า จะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติใน
วันที่เท่าไร เวลาใด และสถานที่ใด ซึ่งไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภามีมติรับ
หลักการร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติฯ ครับ 

นายสถิตย์ฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายสถิตย์   ดัสดีสอง สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 ขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  
เสนอวันที่ 14, 15 ,16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30  นาฬิกา 
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง ครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม  

ผู้ใดเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติในวันที่ ที่ 14, 15 ,16 สิงหาคม 
2562 เวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30 นาฬิกา  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  
โปรดยกมือ ครับ 

 

                     /มติที่ประชุม ... 
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มติที่ประชุม สภาเทศบาล มีมติ เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่   

14,  15 ,16  สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 ถึ ง  เวลา 16.30 นาฬิกา                
ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  
เห็นชอบ จ านวน...12...เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -  คน 
งดออกเสียง  -  คน  

ประธานสภาฯ การแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 59 ข้อ 60 และข้อ 
61 ได้ก าหนดวิธีการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ 
กล่าวคือ 

ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย สมาชิกที่ขอแปรญัตติต้องมี
สมาชิกรับรองอย่างน้อยสองคน 

 ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นผู้แปรญัตติ 

 ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการ และจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด    
อย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

   (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
(2)รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย    

ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ งหรือไม่            
ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

การเสนอค าแปรญัตติให้ผู้เสนอใช้ตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 

ส าหรับ ในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ ถ้ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดต้องการ    
เสนอค าแปรญัตติให้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 14, 15 ,16 
สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30 นาฬิกา  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล
ป่าซาง ส่วนคณะกรรมการแปรญัตติ จะก าหนดนัดประชุมชี้แจงผู้ยื่น ค าแปรญัตติ
และผู้บริหารเมื่อใด ให้ท าหนังสือนัดอีกครั้งหนึ่ง และให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
รายงานผลการแปรญัตติฯ ต่อประธานสภาเทศบาล ภายในวันอังคาร ที่ 20 
สิงหาคม 2562 เพ่ือแจ้งให้สภาเทศบาล พิจารณาในการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 2 และ วาระท่ี 3 ต่อไป 

  

           /ประธานสภาฯ ... 
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ประธานสภาฯ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ขอนัดประชุมสภาเทศบาล ในวัน 

จันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล    
ต าบลป่าซาง 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้าม)ี       

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก หรือไม่ครับ 

   เชิญ นายต๋าค า   แก้วอ้าย ครับ 

นายต๋าค าฯ เรียนประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผมนายต๋าค า   แก้วอ้าย สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าซาง เขต 1 เนื่องจากมีกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า ฝากเรียนถามท่าน
ประธานสภาถึงผู้บริหาร ดังนี้  

 1.การเปิดใช้น้ าพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการเกษตร เพราะเหตุใดในการท านาจะต้องมี
พ้ืนที่ท านาตั้งแต่ 100 รายขึ้นไป ถึงจะท าการเปิดใช้น้ าได้ แต่ท าไมเกษตรกรที่ปลูก
ล าไย จ านวน 1-2 ราย จึงสามารถเปิดน้ าใช้ได้ ขอเรียนถามว่าใครเป็นผู้ออก
กฎระเบียบข้อบังคับนี้  

 2. การตั้งงบประมาณ ส าหรับสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าพลังงานไฟฟ้า ในแต่
ละปีตั้งงบประมาณไว้ไม่เท่ากัน บางปีตั้งงบประมาณไว้สูง แต่บางปีตั้งงบประมาณ
ไว้ต่ า เช่น ปี พ.ศ.2560 ตั้งไว้ 960,000 บาท , ปี พ.ศ.2562 ตั้งไว้ 650,000 บาท 
และปี  พ.ศ.2563 ตั้ ง ไว้  530,000 บาท อยากทราบว่า ท าไมในแต่ ละปี              
ตั้งงบประมาณไว้ไม่เท่ากัน  

ประธานสภาฯ เชิญ ฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง ครับ 

ผอ.กองช่าง เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายถวิล   ฝั้นพรม  ผู้อ านวยการกอง
ช่าง ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 

1. การเปิด – ปิดน้ า ส าหรับเกษตรกรที่ใช้น้ าพลังงานไฟฟ้า ทั้ง 2 ต าบล แต่ละ
ต าบล จะมีคณะกรรมการบริหารจัดการอยู่  การเปิดใช้น้ าเป็นหน้าที่ของคณะ
กรรมการฯ หากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า ประสบปัญหาให้ท าหนังสือแจ้งมายังเทศบาล 
และทางเทศบาล จะได้เรียกกลุ่มผู้ใช้น้ ามาประชุมเพ่ือชี้แจงหาข้อยุติ ดังนั้นการ
ออก กฎ ระเบียบ ในการใช้น้ าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า 
เทศบาล เป็นเพียงผู้ก ากับดูแลให้ 
2. การตั้งงบประมาณในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าพลังงานไฟฟ้า ทั้ง 2 
ต าบล เป็นการเก็บค่ากระแสไฟฟ้าตามที่การไฟฟ้าแจ้งยอดค่าใช้จ่ายมา แต่การตั้ง
งบประมาณของเทศบาลนั้น ตั้งงบประมาณไว้ตามความใกล้เคียงของการใช้น้ าจริง
ของแต่ละปี ในปี พ.ศ.2561 มีการตั้งงบประมาณไว้เก้าแสนกว่า เพราะเกษตรมีการ
ใช้น้ าเยอะ ปี พ.ศ.2562 ตั้งไว้ หกแสนกว่า แต่มีการใช้จริงไม่ถึง ดังนั้น ปีถัดไป    
จึงต้องตั้งงบประมาณน้อยลง ประกอบกับทางจังหวัดให้เทศบาล ตั้งงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรผู้ใช้น้ าในแต่ละปีก่อน แล้วจังหวัดจะโอนงบประมาณให้
ภายหลัง ดังนั้นหากเทศบาล ตั้งงบประมาณไว้สูง แต่มีค่าใช้จ่ายไม่ถึง งบประมาณ
ส่วนนี้ก็จะตกไป เพราะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค ขอน าเรียนเพียง
เท่านี้ ครับ 

                    /ที่ประชุม ... 
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ที่ประชุม  รับทราบ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ครับ 

   เชิญ นายสนิท   เทพประชุม ครับ 

นายสนิทฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายสนิท   เทพประชุม สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าซาง เขต 2 กระผม มีเรื่องที่จะเรียนถาม ดังนี้ 

 กระผมได้พบปะและพูดคุยกับ ผู้ ใหญ่บ้าน บ้านสบทา หมู่ที่ 1 ต าบลปากบ่อง 
เกี่ยวกับอาคารอเนกประสงค์ ของหมู่บ้าน บริเวณธาตุกุด ได้ด าเนินการรื้อถอนและ
ด าเนินการก่อสร้าง ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า อาคารอเนกประสงค์ดังกล่าว ไม่มีระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร อยากทราบความเป็นมาของโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าว 
ขอเรียนถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร ได้ชี้แจงด้วยครับ  

ประธานสภาฯ เชิญ ฝ่ายบริหารชี้แจง ครับ 

ผอ.กองช่าง เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายถวิล ฝั้นพรม ผู้อ านวยการกอง
ช่าง ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 

 สืบเนื่องจากที่เทศบาล ได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อม
ห้องน้ า หมู่ที่ 1 ต าบลปากบ่อง บริเวณธาตุกุด เดิม เทศบาลได้ออกแบบโครงสร้าง 
พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร ตามระเบียบพัสดุฯ  หากเป็นอาคาร
สาธารณะ ต้องให้วิศวกร รับรองแบบ และทางเทศบาลได้ด าเนินการให้วิศวกร
รับรองแบบ ปรากฏว่า วิศวกรได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง และมีการเพ่ิมห้องน้ าคน
พิการ เพราะฉะนั้นการคิดราคาใหม่ท าให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงได้น า
เรียนผู้บริหารว่าควรจะดัดระบบไฟฟ้าออกก่อน หากไม่ด าเนินการต่อไป โครงการนี้
ก็จะเป็นอันพับไป 

 ดังนั้น ช่วงนี้ยังอยู่ในขั้นตอนก าลังด าเนินการก่อสร้าง ทางเทศบาล และผู้บริหาร 
จะได้หาวิธีแก้ไขและหางบประมาณมาเพ่ือด าเนินการในส่วนที่ตัดไป จะไม่ปล่อยให้
เป็นภาระของหมู่บ้าน ขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ปรานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  

นายวิรัตน์ฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายวิรัตน์   แก้วอ้าย สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าซาง เขต 1 กระผม มีเรื่องที่จะเรียนถาม ดังนี้ 

 1. การปรับลดค่ากระแสไฟฟ้าบ่อเกษตร ของ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ต าบลป่าซาง 
ได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ครับ 

 2. ห้องน้ าในสนามกีฬา บางห้องช ารุดทรุดโทรม อยากให้ ผู้บริหารเข้าไปสอดส่อง
ก ากับดูแล และท าการซ่อมแซมแก้ไขด้วย เนื่องจากมีประชาชน และหน่วยงานอ่ืน
มาขอใช้สนามเป็นจ านวนมาก   

 ขอเรียนถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร ได้ด าเนินการประสาน และ
แก้ไขด้วย ครับ 

           /ประธานสภาฯ ...
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ประธานสภาฯ  เชิญ ฝ่ายบริหารชี้แจง ครับ 

   เชิญ ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจง ครับ  

ผอ.กองช่าง เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กรผม นายถวิล ฝั้นพรม ผู้อ านวยการกองช่าง 
ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 

 การปรับลดค่ากระแสไฟฟ้า ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการเจาะบ่อเกษตร เพ่ือแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร จ านวน 4 บ่อ การขอหม้อแปลงไฟฟ้าในนามของ
เทศบาล ซึ่งเทศบาล เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้นค่ากระแสไฟฟ้าจะแพงกว่าหม้อ
แปลงที่ใช้กับบ่อเกษตร ทางเทศบาลได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว 
และทางการไฟฟ้าฯ บอกว่า ให้กลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้ าช าระค่ากระแสไฟฟ้าที่ค้างไว้
ทั้งหมดก่อน และทางเทศบาล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานเกษตรกรที่ใช้น้ า
แล้ว และทางการไฟฟ้าได้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรที่ใช้น้ า      
ตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าขึ้นมา แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการได้  และหากจะให้การไฟฟ้าฯ ลด
ค่ากระแสไฟฟ้าให้ ให้กลุ่มผู้ใช้น้ าวางเงินมัดจ า จ านวน 40,000 บาท เพ่ือหักไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายกรณีที่ผู้ใช้น้ าไม่จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า แต่ถ้าหากกลุ่มไหนพร้อมที่จะวางเงิน
มัดจ า ทางการไฟฟ้าก็จะด าเนินการให้  

ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทางการไฟฟ้าฯ และทางเทศบาล  จะได้นัดกลุ่ม
ผู้ใช้น้ ามาประชุมเพ่ือหาข้อยุติ ต่อไป ขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ เชิญ ผู้บริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียนประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายไกรเมศร์  วัฒนนันทิพงศ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง   

ตามท่ี สมาชิกสภาเทศบาล ได้สะท้อนปัญหาในพ้ืนที่ ตามที่ ผู้อ านวยการกองช่างได้
น าเรียนชี้แจงไปแล้วนั้น กระผมขอน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ ครับ 

 เรื่อง การเปิดใช้น้ าพลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับผลประโยชน์ไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นขอให้
เกษตรกรที่ใช้น้ า ท าหนังสือแจ้งมายังเทศบาล ทางเทศบาล จะได้ด าเนินการเชิญ
กลุ่มผู้ใช้น้ ามาประชุมเพ่ือหาข้อยุติต่อไป 

 เรื่อง การตั้งงบประมาณสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากงบประมาณ
ตัวนี้ เป็นการตั้งงบประมาณไว้รอ ในปีหนึ่งๆ ทางเทศบาลจะไม่ทราบเลยว่ากลุ่ม
ผู้ใช้น้ ามีค่าใช้จ่ายเท่าใด ซึ่ งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการที่ถ่ายโอนมา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนงบประมาณมาให้ 80 % และอีก 20 %  เป็นของ
กลุ่มผู้ใช้น้ า เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดจ่ายจริงตามที่การไฟฟ้าแจ้งมา ดังนั้นการ
ตั้งงบประมาณในปีถัดไป จึงใช้ค่าเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา 

  
 
           /ปลัดเทศบาลฯ ... 
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ปลัดเทศบาลฯ เรื่อง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต าบลปากบ่อง บริเวณธาตุกุด เนื่องจากมีการ

ปรับปรุงโครงสร้าง ปรับปรุงแบบ ท าให้งบประมาณเปลี่ยนไป จึงมีการตัดค่าใช้จ่าย
ในด้านไฟฟ้าออกไป เทศบาลจะด าเนินการให้ในส่วนที่ตัดไป   

 เรื่อง การปรับลดค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรที่ใช้น้ าบ่อเกษตร 4 บ่อ จะต้องมี
การเชิญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกลุ่มผู้ใช้น้ าทั้งหมดมาประชุมหารือพร้อมกัน
เพ่ือหาข้อยุติ ต่อไป 

 เรื่อง ห้องน้ าในสนามกีฬา เทศบาลจะรับไปด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ต่อไป 

 ขอน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ครับ 

   เชิญ นายสถิตย์   ดัสดีสอง 

นายสถิตย์ฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายสถิตย์   ดัสดีสอง สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าซาง เขต 1 กระผม มีเรื่องที่จะเรียนถาม ดังนี้ 

 1. สืบเนื่องจากการประชุมแผนฯ ที่จังหวัดน่าน ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารบอกว่าจะตั้ง
งบประมาณสนับสนุนแต่ละหมู่บ้าน ในการดูแลปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด อยากจะ
เสนอให้ เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ โดยให้แต่ละหมู่บ้านก าหนดว่าจะดูแลกันอย่างไร 
เนื่องจากปัญหายาเสพติดมีทุกชุมชน อยากให้ลงรายละเอียดให้มากกว่านี้ 

 2. ศาลาป่าช้าบ้านป่าซาง ซึ่งถูกพายุพัดหลังคาปลิวทั้งหลัง อยากทราบว่าวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีท าได้มาตรฐานหรือไม่ 

 3. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลป่าซาง ฝากถามว่า เทศบาล มีงบประมาณ จ านวน 
800,000 บาท ที่จะท าโครงการประปาหมู่บ้าน ขอเรียนถามว่ามีงบประมาณหรือไม ่

 4. ปัญหาน้ าท่วมขัง ซอย 10 หมู่ที่ 3 ต าบลป่าซาง ฝนตกน้ าท่วมขัง ช่วยด าเนินการ
แก้ไขด้วย ครับ 

 ขอเรียนถามท่านประธานสภา ผ่านไปยังผู้บริหาร ได้ชี้แจงด้วย ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ ฝ่ายบริหาร ครับ 

ผอ.กองช่าง เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กรผม นายถวิล ฝั้นพรม ผู้อ านวยการกองช่าง 
ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 

 เรื่อง ศาลาป่าช้า บ้านป่าซาง  ถามว่าออกแบบหลังคาได้มาตรฐานหรือไม่ หลังคา
เมทัลชีท บางที่สุด 0.2 มิลลิเมตร โดยทั่วไปใช้ 0.3 มิลลิเมตร ส าหรับหลังคา
ดังกล่าวใช้ 0.3 มิลลิเมตร 

 ส าหรับโครงหลังคาเดิมเป็นไม้อาจจะท าให้ผุไปบ้าง จึงท าให้แผ่นหลังคายกออกทั้ง
หลัง แต่ส าหรับโครงสร้างที่ออกแบบใหม่นี้เป็นโครงสร้างเหล็ก  ทางเทศบาล       
จะด าเนินการให้ 

                          ผอ.กองช่าง... 
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ผอ.กองช่าง เรื่อง ประปา หมู่ที่ 1 บ้านป่าซาง ต าบลป่าซาง งบประมาณในการก่อสร้าง  ณ 

ตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณ แต่ได้มีการพูดคุยกันว่า การท าแท้งค์น้ าหอถังสูงแบบ
โครงสร้างเหล็ก กับแท้งค์ปูน แบบไหนอายุการใช้งานมากกว่ากัน แต่ถ้าท าแท้งค์
ปูน งบประมาณ น่าจะอยู่ที่ 700,000 – 800,000 บาท และอายุการใช้งานน่าจะ
ยาวกว่า 

 ส าหรับ ซอย 10 หมู่ที่ 3 ต าบลป่าซาง ได้ประมาณการไว้แล้ว งบประมาณอยู่ที่ 
77,600 บาท เนื่องจากใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ -    
ติกคอนกรีต ถนนสาย หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 4  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งเป็น
อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล และจะน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล ในการประชุม
สภา สมัยต่อไป ขอน าเรียน ให้ทราบเพียงเท่านี้ ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ เชิญ ผู้บริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียนประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายไกรเมศร์  วัฒนนันทิพงศ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง  

 เรื่อง ยาเสพติด หน้าที่หลักแล้ว เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครอง เทศบาลจะด าเนินการ
เองคงเป็นไปไม่ได้ ต้องอาศัยผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส าหรับวิธีด าเนินการนั้น 
จะต้องหารือร่วมกัน เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของชุมชน ต้องหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการรณรงป้องกันเท่านั้น   
ซึ่งอ านาจในการจับกุมปราบปรามนั้นเป็นอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง และ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

เรื่อง ป่าช้าบ้านป่าซาง หมู่ที่ 1 ต าบลป่าซาง นั้น งบประมาณในการก่อสร้างเป็นงบ
ประชารัฐ เพราะฉะนั้น เทศบาลเพียงแค่ออกแบบตามงบประมาณที่มีเท่านั้น 
เทศบาลสามารถเข้าไปด าเนินการช่วยเหลือเท่าที่สามารถด าเนินการได้ ส าหรับ
งบประมาณในการซ่อมแซม กองช่างได้ด าเนินการประมาณการไว้แล้ว  จะน าเข้าที่
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เพ่ือ
ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากสภาเทศบาล ต่อไป 

เรื่อง ประปา บ้านป่าซาง หมู่ที่  1 ต าบลป่าซาง เป็นปัญหาเร่งด่วน หากมี
งบประมาณ จะรีบด าเนินการ เดิมทีจะใช้แท้งค์น้ าบริเวณโรงรับจ าน า แต่เนื่องจาก
แท้งค์น้ าดังกล่าวรั่วซึม เก็บน้ าได้เพียงครึ่งแท้งค์ ท าให้แรงดันไม่เพียงพอ  

เรื่อง น้ าท่วมขัง บริเวณ ซอย 10 หมู่ที่ 3 ต าบลป่าซาง กองช่างได้ประมาณการไว้
แล้วและจะน าเข้าทีป่ระชุมสภาฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ต่อไป 

ขอน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม เพียงเท่านี้ ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   

             /ประธานสภาฯ ... 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

   เชิญ นายพันธ์ศักดิ์   ศรีค า 

นายพันธ์ศักดิ์ฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายพันธ์ศักดิ์   ศรีค า สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าซาง เขต 2  

 สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30  
 พฤษภาคม 2562 กระผมได้สะท้อนปัญหาต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง       

ซึ่งปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการบ าบัดน้ าเสียของ ห้างหมูอินเตอร์ ท่อระบายน้ า
บ้านสบทา หมู่ที่ 1 การปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ า ในเขตต าบลปากบ่อง  
ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้าน  ผ่านท่านประธานสภา ไปยังคณะ
ผู้บริหาร จากผลการสะท้อนปัญหาดังกล่าว ได้รับการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้อง
ชาวบ้านเป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

 ส าหรับปัญหาเกี่ยวกับไฟส่องสว่าง บ้านหนองผ า หมู่ที่ 4 ต าบลปากบ่อง ซอยหลัง
วัดหนองผ า และบริเวณสามแยกหน้าบ้าน ผู้ช่วยสุวิทย์ฯ อยากจะเพ่ิมไฟฟ้าส่อง
สว่างขึ้น ตามจุดดังกล่าว เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ ท าให้วัยรุ่นมามั่วสุม
กันบริเวณดังกล่าว 

 ขอน าเรียนท่านประธานสภาทศบาล ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ช่วยด าเนินการให้ด้วย 

ประธานสภาฯ เชิญ ผู้อ านวยการกองช่าง ครับ 

 ผอ.กองช่าง เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กรผม นายถวิล ฝั้นพรม ผู้อ านวยการกองช่าง 
มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 

 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในการแก้ไขปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นของห้าง
หมูอินเตอร์ เทศบาลได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ทางห้างมีแบบ มีบ่อพัก แต่ที่เป็น
ปัญหาคือการระบายน้ าไม่มีที่ระบาย ส่งมาลงทางถนนสายหลักก็ไม่มีที่ลง ทาง
เทศบาลได้แจ้งไปยังแขวงการทางแล้วขอให้ท าการขุดลอกและเปลี่ยนฝารางระบาย
น้ าต่อไป 

 ส าหรับรางระบายน้ า บ้านสบทา หมู่ที่ 1 ต าบลปากบ่อง ที่ส่งกลิ่นเหม็น ตอนนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการหาผู้รับจ้างอยู่ 

 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอินทขิล ซอย 1 ได้ด าเนินการส่ง
เรื่องไปยังกองคลัง ให้ด าเนินการประกาศหาผู้รับจ้างต่อไป 

 ส าหรับโครงการสองโครงการ ที่ไม่มีในเทศบัญญัติฯ ปี 63  มีโครงการรางระบายน้ า
บ้านดอนนา และบ้านอินทขิล หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการอ่ืน จะรีบ
ตั้งโครงการใหม่และด าเนินการให้ทันท ี

 

 

             /ผอ.กองช่าง ... 
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ผอ.กองช่าง โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โครงการ

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายมณีนาคเสน เชื่อมถนนสายข้างร้านแก๊ส 
เชื่อมต้นสัก งบประมาณมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ และสายบ้านฉางข้าวน้อยใต้ 
– ป่าข่า ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

 โครงการถนนคอนกรีตคันคลอง ที่ขาดไป 180 กว่าเมตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการให้เรียบร้อยแล้ว 

 ส าหรับงบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน งบปี 2562 ซอย 10 จากบ้านก้อง 
เชื่อมบ้านสันนา และโครงการบ้านฉางข้าวน้อยใต้ เชื่อมเขตต าบลม่วงน้อย ยังไม่ได้
รับการประสานมา 

 ส าหรับโครงการของเทศบาลที่ยังค้างอยู่คือถนนสายบ้านกอแก เทศบาลจะได้ท า
หนังสือไปยังเจ้าของที่ หากเจ้าของที่ให้ค าตอบมาก็จะน าเข้าสภาฯ ในวันที่ 26 
สิงหาคม 2562 ต่อไป 

 ขอน าเรียนชี้แจงให้ทราบเพียงเท่านี้ ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

   เชิญ เลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ ตามที่สภาเทศบาลต าบลป่าซาง มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น  
ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือท าการเลือกประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันนี้เวลา 13.00 นาฬิกา  
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก หรือไม่ครับ 

   เชิญ ผู้บริหาร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียนประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม นายไกรเมศร์  วัฒนนันทิพงศ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 

 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สภาเทศบาล มีมติ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
กระผมขอขอบคุณ สภาเทศบาล กระผมในนามของคณะผู้บริหารจะได้น า
งบประมาณดังกล่าวมาพัฒนาและช่วยเหลือดูแลพ่ีน้องชาวบ้านให้ได้รับประโยชน์
ให้มากทีสุ่ด กระผมขอขอบพระคุณ ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก หรือไม่ครับ 

ถ้าไม่มี กระผมขอขอบคุณผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

เลิกประชุมครับ  

                                        /เลิกประชุม ... 
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  เลิกประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา                    

(ลงชื่อ)                                ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ    

                                                          (นางวรรณเพ็ญ   ฉางข้าวพรหม)    
                                                                เลขานุการสภาเทศบาล  

คณะกรรมตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/62 เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  
2562  และรับรองว่าถูกต้องตามการด าเนินการประชุมดังกล่าว  จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน  ณ  วันที่  16  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 1/62 เมื่อวันที่....................................................................  

 

 (ลงชื่อ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                             (นายวทิยา   วังธิยอง)      
            ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 

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

    


