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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าผา 
           สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที๑่ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  

วันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าผา 

ผู้มาประชุม ๑.นางสาวกาญจนา ปอนแก้ว สมาชิกสภาเขต๒ 
  ๒.นายณรงค์  สิงห์ขร  สมาชิกสภาเขต ๑ 
  ๓.นายทองทิพย์  วัฒโล  สมาชิกสภาเขต ๒ 
  ๔.นายบุญเลิศ  ล าภู  สมาชิกสภาเขต ๑  
  ๕.นายประภาส  ปวนวันประสม สมาชิกสภาเขต ๑ 
  ๖.นายมานิตย์  ศิริธรรม  สมาชิกสภาเขต ๒ 
  ๗.นายศิวกร  ถนอมจิตร์ สมาชิกสภาเขต ๒ 
  ๘.ร.ต.สุพจน ์  อินไผ่พันธ์ สมาชิกสภาเขต ๑ 
  ๙.นางสุรีย์  กันวะนา  สมาชิกสภาเขต ๒ 
  ๑๐.นายอานนท์  สิงห์ขร  สมาชิกสภาเขต ๑ 
  ๑๑.นางศรีจันทรา องอาจ  เลขานุการสภา 
 
ผู้ไม่มาประชุม ๑.นายสน  เรือนทอง สมาชิกสภาเขต ๒  
  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑.นายสมยศ  สาปค า  นายกเทศมนตรี 
๒.นายองอาจ  แลสุภา  รองนายกเทศมนตรีคนที่๑ 
๓.นายธนัท  อินทะราชา รองนายกเทศมนตรีคนที่๒ 
๔.นายณรงค์  นวลอนงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕.นายชนธัญ  ธนบูรณีกูล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖.นายณรงค์  เครือไหม ผู้อ านวยการกองช่าง 
๗.นางลานีย์  วิจิตรพลเกณฑ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘.นายประจัญ  อัยกา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๘บ้านศาลาบัวบก 
๙.นายปิยะ  ปินใจ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
๑๐.นางวรัญญา  แสนทอน หัวหน้าส านักปลัด 
๑๑.นางเบ็ญจวรรณ บุตรโส  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๒.นายยุทธนา  กรรเชียง เจ้าหน้าที่กองช่าง 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 

นางศรีจันทรา องอาจ เลขานุการสภา 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ บัดนี้ ได้ถึง เวลานัดประชุมสภา เทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ และได้ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตามข้อ๒๕ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรากฏว่ามีสมาชิกได้มาลงชื่อ จ านวน๑๐.ท่าน ซึ่งครบ องค์
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ประชุม จึงขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

นายศิวกร ถนอมจิตร์ ประธานสภา 
สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี รองนายเทศมนตรี ท่านสมาชิกเทศบาล ปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านกัปลัด เจ้าหน้าทีท่ี่ได้เข้าร่วม ประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม ผมขอ
เปิดการประชุมตามระเบียบ วาระดังต่อไปนี้ครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 ไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าผา สมัยสามัญ สมัยท่ี๓  
                         ครั้งที่๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นางศรีจันทรา องอาจ เลขานุการสภาได้ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลท่าผา สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที๒่ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
นางศรีจันทราฯ ได้กล่าวสวัสดีในที่ประชุมและอ่านทบทวนรายงานการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภา ได้กล่าว ตามที่ได้ตรวจรายงานการประชุมสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค าอีก หากไม่มี

ล าดับต่อไปนี้เป็นรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรองโปรดยกมือพ้นศีรษะ 
  

ในที่ประชุม มีมติรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง 
                 

ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องที่เสนอใหม่ 
 ๓.๑. ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธานสภา      ได้อนุญาตให้นายสมยศ สาปค า นายกเทศมนตรี ได้แจ้งหลักการและเหตุผลในการโอนงบประมาณ 
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
นายสมยศฯนายกฯข้าพเจ้านายสมยศ  สาปค า นายกเทศมนตรีต าบลท่าผา ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าผาได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของแต่ละ
หมู่บ้านในเขตเทศบาล ในงบลงทุน   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   แผนงานเคหะและชุมชน   งาน
ไฟฟ้าถนน  ซึ่งปัจจุบันได้มีการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการเรียบร้อยแล้ว    และมี
งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
1 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านศาลาบัวบก ซอย  11   และ  
ซอย 8   หมู่  8  บ้านศาลาบัวบก  มีงบประมาณเหลือจ่าย   จ านวน  144,500  บาท 
2 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าวัดศาลาบัวบก - ซอย 4  บ้าน 
ศาลาเม็ง   หมู่ที่ 8-9  บ้านศาลาบัวบก ถึง บ้านศาลาเม็ง มีงบประมาณเหลือจ่าย  จ านวน  
196,000  บาท 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย   2/1  หมู่ที่ 1  บ้านนางแตน มีงบประมาณเหลือ
จ่ายจ านวน 136,000  บาท 

         ประกอบกับมีงบประมาณคงเหลือจากการด าเนินงานโนด้านอื่น ๆ ของเทศบาลตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
เทศบาลจึงต้องพิจารณาโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ( ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อ  27  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น      จึง
ขอโอนงบประมาณ ดังนี้ 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
๓.๑.๑. แผนงานการศึกษา    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   งบลงทุน   หมวดค่า 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลท่าผา ขนาดโครงการพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร 
หรือตามแบบแปลนเทศบาลต าบลท่าผา งบประมาณ  174,600  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 97 ข้อ 110 
โอนลด   
แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตหน้าวัดศาลาบัวบก-ซอย 4 บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ 8-9บ้านศาลาบัวบก ถึงบ้านศาลาเม็ง   
ต าบลท่าผา    อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง ขอโอนลด จ านวน  174,600  บาท 

ประธานสภา ได้กล่าวตามที่นายกเทศมนตรีได้แจ้งหลักการเหตุผลการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ข้อ ๓.๑.๑แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลต าบลท่าผา ขนาดโครงการพื้นที่ใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร หรือตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลท่าผา งบประมาณ  174,600  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 
2561-2565)  หน้า 97 ข้อ 110 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญอภิปราย และได้ตรวจนับครบ
องค์ประชุม มี๑๐คน หากไม่มีผู้ใดอภิปราย ล าดับต่อไปนี้จะขอลงมติเห็นชอบ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือพ้นศีรษะ 
 
 

มติในที่ประชุม  เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
๓.๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัด ซอย 10/1   
หมู่  8  บ้านศาลาบัวบก  ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง  กว้าง  3.50  ม. ยาว 60  ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามแบบแปลนของ
เทศบาล   งบประมาณ  109,200  บาท   

ประธานสภา ได้กล่าวเชิญนายกเทศมนตรี ได้ เสนอการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในข้อ ๓.๑.๒  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

นายสมยศฯนายกฯ ได้กล่าวการโอนงบประมาณเพ่ือก่อสร้างถนนซอยหลังวัดบ้านศาลาบัวบกมีบ้านเรือนอยู่ในซอยและ 
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                     สภาพถนนช ารุดมานาน การสัญจรไม่สะดวก  
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
๓.๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัด ซอย 10/1   
หมู่  8  บ้านศาลาบัวบก  ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง  กว้าง  3.50  ม. ยาว 60  ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามแบบแปลนของ
เทศบาล   งบประมาณ  109,200  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 
92 ข้อ 81 และการแก้ไขเปลี่ยน-แปลง แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  ครั้งที่ 1/2562 
โอนลด   
1.แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย   2/1    หมู่ที่ 
1     บ้านนางแตน  ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  ขอโอนลด จ านวน 89,900  บาท 
2.แผนงานเคหะและชุม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่า  ใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ไปราชการ     ขอโอนลด จ านวน 19,300  บาท 

ประธานสภา ได้กล่าวตามที่นายกเทศมนตรีได้แจ้งหลักการเหตุผลการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๓.๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัด ซอย 10/1   
หมู่  8  บ้านศาลาบัวบก  ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง  กว้าง  3.50  ม. ยาว 60  ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามแบบแปลนของ
เทศบาล   งบประมาณ  109,200  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 
92 ข้อ 81 และการแก้ไขเปลี่ยน-แปลง แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  ครั้งที่ 1/2562
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญอภิปราย และได้ตรวจนับครบองค์ประชุม มี๑๐คน หากไม่มีผู้ใด
อภิปราย ล าดับต่อไปนี้จะขอลงมติเห็นชอบ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือพ้นศีรษะ 
 

 

มติในที่ประชุม  เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง 
.โอนเพิ่ม   
๓.๑.3แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต บ้านศาลาบัวบก ซอย 11 และซอย 8  บ้านศาลาบัวบก ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง  (ต่อจากของเดิม)  กว้าง  4  ม. ยาว 200  ม. หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ ๓๘๒,๕๐๐บาท เงินคงเหลือก่อน
โอนจ านวน  144,500  บาทและโอนเพ่ิมจ านวนเงิน 67,500 บาท เป็นงบประมาณหลังโอน  
212,000  บาท 

ประธานสภา ได้กล่าวเชิญนายกเทศมนตรี ได้ เสนอการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในข้อ ๓.๑.๓  การ.โอนเพิ่ม 

นายสมยศฯนายกฯ ได้กล่าวเนื่องจากถนนซอย 11 และซอย 8 ได้ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติคคอนดรีต แต่ยังไม่ 
สิ้นสุดจึงโอนเพิ่ม  
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๓.๑.3แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต บ้านศาลาบัวบก ซอย 11 และซอย 8  บ้านศาลาบัวบก ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง  (ต่อจากของเดิม)  กว้าง  4  ม. ยาว 200  ม. หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ ๓๘๒,๕๐๐บาท เงินคงเหลือก่อน
โอนจ านวน  144,500  บาทและโอนเพ่ิมจ านวนเงิน 67,500 บาท เป็นงบประมาณหลังโอน  
212,000  บาท  ปรากฏในแผนพฒันาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 92 ข้อ 83 
โอนลด   
๑.แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตหน้าวัดศาลาบัวบก-ซอย 4บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ 8-9 บ้านศาลาบัวบก ถึงบ้านศาลาเม็ง   
ต าบลท่าผา    อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง ขอโอนลด จ านวน  21,400  บาท 
๒.แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย  2/1 หมู่ที่ 1 
บ้านนางแตน  ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  ขอโอนลด จ านวน 46,100  บาท 

ประธานสภา ได้กล่าวตามที่นายกเทศมนตรีได้แจ้งหลักการเหตุผลการโอนเพิ่ม  
๓.๑.3แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต บ้านศาลาบัวบก ซอย 11 และซอย 8  บ้านศาลาบัวบก ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง  (ต่อจากของเดิม)  กว้าง  4  ม. ยาว 200  ม. หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ ๓๘๒,๕๐๐บาท เงินคงเหลือก่อน
โอนจ านวน  144,500  บาทและโอนเพ่ิมจ านวนเงิน 67,500 บาท เป็นงบประมาณหลังโอน  
212,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 92 ข้อ 83 
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญอภิปราย และได้ตรวจนับครบองค์ประชุม มี๑๐คน หากไม่มีผู้ใด
อภิปราย ล าดับต่อไปนี้จะขอลงมติเห็นชอบ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือพ้นศีรษะ 
 
 

มติในที่ประชุม  เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
๓.๑.4. แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ซอย   15    หมูท่ี่ 1   บ้านนางแตน  ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  กว้าง  
3  ม. ยาว 125  ม. หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาล งบประมาณ  102,000  บาท   

ประธานสภา ได้กล่าวเชิญนายกเทศมนตรี ได้ เสนอการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในข้อ ๓.๑.4  การ.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

นายสมยศฯนายกฯได้กล่าว ตามท่ีถนนซอย15หมู่ที่ 1บ้านนางแตน ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการ 
ซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้ด าเนินการซ่อมสร้างผิวทางแต่ยังมีผิวถนนซอย15ที่ยัง
ไม่ได้ซ่อมอีก 125 เมตร จึงน าเงินเหลือจ่ายงบประมาณในเทศบัญญัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
๓.๑.4. แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ซอย   15    หมูท่ี่ 1   บ้านนางแตน  ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  กว้าง  
3  ม. ยาว 125  ม. หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาล งบประมาณ  102,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 78 
ข้อ 8 
โอนลด   
1.แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบลงทุน   หมวด 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่าย
เพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน เช่น  ป้าย อาคารสาธารณะ สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ หรืออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  ขอ
โอนลด จ านวน 100,000  บาท 
2.แผนงานเคหะและชุม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่า  ใช้สอย   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ     ขอโอนลด จ านวน 2,000  บาท 

ประธานสภา ได้กล่าวตามที่นายกเทศมนตรีได้แจ้งหลักการเหตุผลการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๓.๑.4. แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ซอย   15    หมูท่ี่ 1   บ้านนางแตน  ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  กว้าง  
3  ม. ยาว 125  ม. หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาล งบประมาณ  102,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 78 
ข้อ 8 
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญอภิปราย และได้ตรวจนับครบองค์ประชุม มี๑๐คน หากไม่มีผู้ใด
อภิปราย ล าดับต่อไปนี้จะขอลงมติเห็นชอบ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือพ้นศีรษะ 
 
 

มติในที่ประชุม  เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง 
 

ในที่ประชุมได้พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐ นาที เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น.และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

 ๓.๒ ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  
ประธานสภา      ได้อนุญาตให้นายสมยศ สาปค า นายกเทศมนตรี ได้แจ้งหลักการและเหตุผลในการโอนงบประมาณ 
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
นายสมยศฯนายกฯได้กล่าว หลักการและเหตุผล ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ได้ 

ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ   
เทศบาลต าบลท่าผามีพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบรวมทั้ง  8  หมู่บ้าน ประมาณ  15 ตารางกิโลเมตร ซ่ึง
ต้องมีการก าจัดวัชพืชตลอดสองข้างทางถนนในเขตเทศบาล  ประกอบกับเทศบาลเป็นแหล่งท่องเที่ยว
หมู่บ้านเซรามิค   แหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุดอยน้อยท าให้ต้องมีการปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
เพ่ือให้ถนนหรือทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวสะอาด  สวยงาม  รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดภายใน
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ส านักงานเทศบาล   ปัจจุบันเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งของเดิม    มีจ านวน 2  เครื่อง ซึ่งมีอายุการใช้
นานมายาวนาน (จัดซื้อในปีงบประมาณ 2555)  ได้ช ารุดตามอายุการใช้งาน ซึ่งได้ท าการซ่อมแซม
บ่อยครั้งแล้ว  และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ประกอบกับมีงบประมาณคงเหลือจากการด าเนินงานของ
เทศบาลตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  เทศบาลจึงต้องพิจารณาโอนงบประมาณ
เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวมาใช้ในการด าเนินงานของเทศบาล และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ( ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     จึงขอโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

๓.๒.๑ แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน   หมวดค่า-ครุภัณฑ์   ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ 
9,500  บาท  เป็นเงิน 28,500  บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

  1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
  2.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
  3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
  4.พร้อมใบมีด 

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 114 
โอนลด   
แผนงานแผนงานเคหะและชุม งานไฟฟ้าถนน  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  50,000  บาท  ขอโอนลด จ านวน  28,500  บาท 

ประธานสภา ได้กล่าวตามที่นายกเทศมนตรีได้แจ้งหลักการเหตุผลการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๓.๒.๑ แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน   หมวดค่า-ครุภัณฑ์   ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ 
9,500  บาท  เป็นเงิน 28,500  บาท สมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญอภิปราย ได้กล่าวอนุญาตให้
นายอานนท์ สิงห์ขร สมาชิกสภาเขต๑ ได้อภิปราย 

นายอานนท์ฯสท.เขต๑ ได้กล่าวสวัสดีในที่ประชุมและเสนอหารือให้จัดซื้อระบุยี่ห้อเช่น ฮอนด้า  ราคา9,500บาท 
สามารถซื้อได้ การใช้งานทนทาน 

ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายกเทศมนตรีได้ตอบข้อหารือ 
นายสมยศฯนายกฯ ได้กล่าวข้อหารือว่าในอ านาจนายกเทศมนตรีสามารถจัดซื้อเฉพาะเจาะจงเอายี่ห้อฮอนด้าสามารถ 

จัดซื้อเพ่ือน ามาใช้งานในเทศบาลทดแทนที่ช ารุด 
ประธานสภา ได้กล่าวสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  และได้ตรวจนับครบองค์ประชุม มี๑๐คน หากไม่มีผู้ใด 

อภิปราย ล าดับต่อไปนี้จะขอลงมติเห็นชอบ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือพ้นศีรษะ 
 
 

มติในที่ประชุม  เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง 
   

๓.๓. ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธานสภา  ได้อนุญาตให้นายสมยศ สาปค า นายกเทศมนตรี ได้แจ้งหลักการและเหตุผลในการโอนงบประมาณ 
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 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
นายสมยศฯนายกฯได้กล่าว หลักการและเหตุผล เนื่องจาก เครื่องโปรเจคเตอร์ที่มีก็ติดตั้งประจ าที่ห้องประชุมสภานี้และ 

ฉายเครื่องโปรเจคเตอร์เดิมก็ช ารุดใช้การไม่ได้  เมื่อมีการอบรมประชาชนในเทศบาลก็ได้ยืมของ
หน่วยงาน รพ.สต.บ้านศาลาดงลาน บ้าง ยืม รพ.สตบ้านท่าผาบ้าง ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลต าบลท่าผา
ได้จัดโครงการ/กิจกรรม ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเช่น  การให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม   
การส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่ง
เทศบาลมีการจัดโครงการ/กิจกรรมนอกสถานที่อยู่บ่อยครั้ง  เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา เรียนรู้    
ได้รับการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ  อย่างเท่าเทียมกัน   สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานของเทศบาล  ซึ่งในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ  ต้องมีวัสดุ   อุปกรณ์   ในการเผยแพร่ 
น าเสนอความรู้   แสดงตัวอย่าง   ให้ประชาชนได้มีความรู้  ความเข้าใจ   ให้ประชาชนจ านวนมากได้
รับรู้พร้อมกัน  เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน   จึงต้องมีการจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์    
พร้อมจอรับภาพแบบขาตั้งพ้ืน   ในการน าเสนอข้อมูล  รวมทั้งเป็นการประหยัดเวลา งบประมาณ ลด
ภาระในการพิมพ์เอกสาร ท าส าเนาต่าง ๆ  
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  เทศบาลจึงต้องพิจารณาโอน
งบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่มาใช้ในการด าเนินงานของเทศบาล และเพื่อ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ( ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น      จึงขอโอน
งบประมาณ ดังนี้ 

 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
๓.๓.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับXGA  ขนาด 5,000 
ANSI  Lumens  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 70,200  บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

  -เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ 
                        และวีดีโอ 
  -ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
  -ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
  -ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า 

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 112  และการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  ครั้งที่ 1/2562 

  โอนลด 
1.แผนงานเคหะและชุม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย   
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ     ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตั้งไว้    400,000  บาท      
ขอโอนลด   จ านวน  60,000  บาท 
2.แผนงานเคหะและชุม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่า   
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ใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง  ไปราชการ     ขอโอนลด จ านวน 10,200  บาท 

ประธานสภา ได้กล่าวตามที่นายกเทศมนตรีได้แจ้งหลักการเหตุผลการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๓.๓.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับXGA  ขนาด 5,000 
ANSI  Lumens  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 70,200  บาท  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ
อภิปราย ได้กล่าวอนุญาตให้นายอานนท์ สิงห์ขร สมาชิกสภาเขต๑ ได้อภิปราย 

นายอานนท์ฯสท.เขต๑ ได้กล่าวเมื่อจัดซื้อทั้งเครื่องฉายและจอมาแล้ว ทางหมู่บ้านจะยืมมาใช้บ้างได้หรือไม่ 
ประธานสภา กล่าวอนุญาตให้นายกเทศมนตรีได้ตอบข้อหารือ 
นายสมยศฯนายกฯ ได้กล่าวตอบข้อหารือการยืมนั้นก็สมารถยืมได้เมื่อมีการอบรมให้ความรู้ในหมู่บ้าน 
ประธานสภา ได้กล่าวสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  และได้ตรวจนับครบองค์ประชุม มี๑๐คน หากไม่มีผู้ใด 

อภิปราย ล าดับต่อไปนี้จะขอลงมติเห็นชอบ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือพ้นศีรษะ 
 
 

มติในที่ประชุม  เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
๓.๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้งพ้ืน ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 
80 นิ้ว   จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  2,300  บาท   

ประธานสภา  ได้อนุญาตให้นายสมยศ สาปค า นายกเทศมนตรี ได้แจ้งหลักการและเหตุผลในการโอนงบประมาณ 
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
นายสมยศฯนายกฯได้กล่าว การจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้งพ้ืนก็ใช้ประกอบกับเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จึง

จ าเป็นต้องโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
๓.๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้งพ้ืน ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 
80 นิ้ว   จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  2,300  บาท  ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  ครั้งที่ 
1/2562 

  โอนลด 
แผนงานเคหะและชุม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่า   
ใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง  ไปราชการ     ขอโอนลด จ านวน 2,300  บาท 

ประธานสภา ได้กล่าวตามที่นายกเทศมนตรีได้แจ้งหลักการเหตุผลการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๓.๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้งพ้ืน ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 
80 นิ้ว   จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  2,300  บาท  ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  ครั้งที่ 
1/2562 
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  ได้กล่าวสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  และได้ตรวจนับครบองค์ประชุม มี๑๐คน หากไม่มีผู้ใด 
อภิปราย ล าดับต่อไปนี้จะขอลงมติเห็นชอบ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือพ้นศีรษะ 
 
 

มติในที่ประชุม  เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง 
 
  

ในที่ประชุมได้พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น.และเริ่มประชุมเวลา๑๓.๓๐น. 
ตามระเบียบวาระที่เหลือต่อไป 

 

๓.๔.ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
ประธานสภา  ได้อนุญาตให้นายสมยศ สาปค า นายกเทศมนตรี ได้แจ้งหลักการและเหตุผลในการโอนงบประมาณ 
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
นายสมยศฯนายกฯได้กล่าวหลักการและเหตุผล ๓.๔.ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

๒๕๖๒ ปัจจุบัน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการ 
ด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ ในการบันทึกข้อมูล  รายงานต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น 
การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    การโอนงบประมาณ    การจัดท าระบบการเบิก-จ่าย
บัญชี  (ระบบ e-laas)  การบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระบบ e-plan)   การรายงานตาม
แผนการป้องกันการทุจริต    (ระบบ   e - plan Nacc)   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลาง (ระบบ 
info)  การบันทึกข้อมูลแผนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและแหล่งน้ า (ระบบ L SEP)  รวมถึง
การใช้งานผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านต่าง ๆ  
(ระบบ online)   ซึ่งในการใช้งาน ต้องมีระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส านักงานพ้ืนฐาน ตาม
คุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนดในการรองรับการใช้งาน
ดังกล่าวประกอบกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่เดิมได้มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่
ปีงบประมาณ  2553  และไม่มีโปรแกรมรองรับการใช้งานระบบปฏิบัติการใหม่ ๆ  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  เทศบาลจึงต้องพิจารณาโอนงบประมาณ
เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงานของเทศบาล และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ( ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     จึงขอโอนงบประมาณ ดังนี้ 

 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๓.๔.1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000  
บาท  

 

๓.๔.2.   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน17,000  
บาท  



11 
 

 

๓.๔.3.   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน   หมวดค่า
ครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน17,000  บาท  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz  หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน      ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562ประกาศ 
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 112 
โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย ประเภท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ     ขอโอนลด จ านวน 51,000  บาท 

ประธานสภา ได้กล่าวตามที่นายกเทศมนตรีได้แจ้งหลักการและเหตุผลการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ านวน3 เครื่อง เป็นเงิน 51,000 บาทนั้น สมาชิกท่านใดจะอภิปราย  
และกล่าวอนุญาตให้ นายประภาส ปวนวันประสม สมาชิกสภาเขต๑ ได้อภิปรายในที่ประชุม 

นายประภาสฯสท.เขต๑ ได้กล่าว การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ กระผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในปัจจุบันจะต้องมีระบบที่ทันสมัย 
รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ การรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลตามระบบต่างๆและเพ่ือให้การ
ท างานที่รวดเร็วขึ้นและควรจัดซื้อเครื่องยี่ห้อดีๆ 

ประธานสภา ได้กล่าวสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  และได้ตรวจนับครบองค์ประชุม มี๑๐คน หากไม่มีผู้ใด 
อภิปราย ล าดับต่อไปนี้จะขอลงมติเห็นชอบ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือพ้นศีรษะ 
 
 

มติในที่ประชุม  เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง 
 

 
                     ๓.๕.ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

      พ.ศ. 2562 
ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นางศรีจันทรา องอาจ ปลัดเทศบาล ได้แจ้งหลักการและเหตุผลการขออนุมัติแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ในที่ประชุม 
นางศรีจันทราฯ  ได้กล่าวตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าผา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562เมื่อ 
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วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,7000  
บาทเป็นเงิน  34,000  บาท เพ่ือรองรับการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ online)    
เนื่องจากเทศบาลสามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ที่สูงกว่า   ซึ่งมีการประมวลผลการใช้และ
ประสิทธิภาพงานที่ดีกว่าและเร็วกว่า   ในราคาท่ีเท่าเดิม   ท าให้ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เร็วต่อการ
รองรับ การใช้งานในระบบสารสนเทศ   การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการท างานในส านักงานเทศบาล
ของ งานการเงิน การคลัง   งานพัสดุ   งานแผน   งานงบประมาณ   งานเบี้ยยังชีพ  รวมถึงงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส านัก/กอง  ซึ่งในการเชื่อมโยงการท างานจะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่มี
คุณลักษณะเดียวกันกับ3เครื่องที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้การท างานรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และการเชื่อมโยงของระบบแผนพัฒนา งบประมาณในเทศบัญญัติ และระบบของ
โปรแกรมส าเร็จรูปตามระเบียบพัสดุของกระทรวงการคลังและระบบการเบิกจ่ายงบประมาณของ
แผนงานทั้ง3แผนงาน จึงมีความจ าเป็นในการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมเป็น 5 เครื่อง เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีของเทศบาลให้ทันสมัย 
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบ
ลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000  บาท  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบ
ลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน17,000  บาท  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หนว่ย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแนบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบ
ลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000  บาท  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบ
ลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน17,000  บาท  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz  หรือดีกว่า  จ านวน 1 
หน่วย 
 
 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 
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หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน      
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 112 

หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน      
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 
หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 112 
 

และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับที่  3)  พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อ  29  การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น      

ประธานสภา ได้กล่าวตามที่ปลัดเทศบาลแจ้งหลักการและเหตุผลการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 2เครื่อง ที่เคยโอนมาแล้ว เพื่อให้มีคุณลักษณะเดียวกันกับ 3เครื่องที่โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ตามวาระที่ผ่านมารวมเป็น5 เครื่องเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีของเทศบาลให้ทันสมัย 
นั้น สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  และได้ตรวจนับครบองค์ประชุม มี๑๐คน หากไม่มีผู้ใด 
อภิปราย ล าดับต่อไปนี้จะขอลงมติเห็นชอบ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือพ้นศีรษะ 
 
 

มติในที่ประชุม  เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง 
 
                     ๓.6.ญัตติขออนุมัติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       
                          กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายกเทศมนตรีได้แจ้งหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติขออนุมัติกันเงิน 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
นายสมยศฯนายก      เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ในงบลงทุน 

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านคุณศรีค า พะยอม หมู่ที่๑ บ้านนางแตน เป็น
จ านวนเงิน 88,900 บาท 
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๒.โครงการก่อสร้างบ่อคอนกรีต ค.ส.ล.เพ่ือรับน้ าบนดินบริเวณข้างวัดบ้านท่าช้าง หมู่ที่6 เป็นจ านวน
เงิน 65,000บาท 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนสายหลัก-ซอย7 หมู่ที่๗ บ้านศาลาหม้อ จ านวนเงิน 
430,000บาท 
และมีโครงการที่ได้ขออนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีดังนี้ 
๓.๑.๑. แผนงานการศึกษา    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   งบลงทุน   หมวดค่า 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลท่าผา ขนาดโครงการพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร 
หรือตามแบบแปลนเทศบาลต าบลท่าผา งบประมาณ  174,600  บาท   
๓.๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัด ซอย 10/1   
หมู่  8  บ้านศาลาบัวบก  ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง  กว้าง  3.50  ม. ยาว 60  ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามแบบแปลนของ
เทศบาล   งบประมาณ  109,200   
๓.๑.3 แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต บ้านศาลาบัวบก ซอย 11 และซอย 8   (ต่อจากของเดิม)  หมู่  8  บ้านศาลาบัวบก   
ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง  กว้าง 4  ม. ยาว 200 ม. หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล งบประมาณ  212,000  บาท   
๓.๑.4. แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ซอย   15    หมูท่ี่ 1   บ้านนางแตน  ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  กว้าง  
3  ม. ยาว 125  ม. หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาล งบประมาณ  102,000  บาท  
๓.๒.๑ แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน   หมวดค่า-ครภุัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ 9,500  
บาท  เป็นเงิน 28,500  บาท  
๓.๓.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับXGA  ขนาด 5,000 
ANSI  Lumens  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 70,200  บาท   
๓.๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้งพ้ืน ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 80 
นิ้ว   จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  2,300  บาท   
๓.๔.1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000  บาท  
๓.๔.2.  แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลังงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน1เครื่องเป็นเงิน17,000  บาท  
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๓.๔.3.   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน   หมวดค่า
ครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน17,000  บาท 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเทศบาลต าบลท่าผา 
และปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และแก้ไข
เพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561  ข้อ  59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยงัมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป ี 
การกันเงินกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันนั้นก็คือ ยังไม่ได้ท าสัญญา หากรายจ่ายเป็นหมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดิน  และ สิ่งก่อสร้าง และมีความจ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ก่อนสิ้นปีงบประมาณเจ้าหน้าที่
จะต้องน ารายจ่ายตามงบประมาณเข้าสภาท้องถิ่นเพ่ือขออนุมัติกันเงินไว้ใช้อีก ๑ ปีงบประมาณ เพ่ือ
หาตัวผู้รับจ้าง หากหาตัวผู้รับจ้างไม่ได้อีก ระเบียบก็ให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม
อีก ๑ ปีงบประมาณ โดยขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา ได้ กล่าวตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ขอเสนอการกันเงินงบประมาณในกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ใน
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สมาชิกท่านใดจะขออภิปราย และได้ตรวจนับครบองค์ประชุม มี
๑๐คน หากไม่มีผู้ใดอภิปราย ล าดับต่อไปนี้จะขอลงมติเห็นชอบ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือพ้น
ศีรษะ 

 

มติในที่ประชุม  เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นางศรีจันทรา องอาจ ปลัดเทศบาล ได้แจ้งประกาศเทศบาลต าบลท่าผาเรื่อง  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ครั้งที่  1 ให้ที่ประชุมทราบ
ต่อไป  

นางศรีจันทราฯได้กล่าวถึงตามที่ได้มีการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก็มีรายการที่มีในแผนพัฒนา๕ปีแต่
บรรจุให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มาด าเนินการได้ใน
งบประมาณของปี ๒๕๖๒ และตามที่สภามีมติเห็นชอบการอนุมัติกันเงินงบประมาณ เป็นการปฏิบัติให้
ถูกต้องของระเบียบการจัดท าแผนพัฒนา ซึ่งเป็นอ านาจของนายกเทศมนตรีในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาและต้องเสนอให้สภาทราบ จึง เสนอมาเพ่ือทราบตามรายละเอียดที่แนบดังนี้ 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าผาเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ครั้งที่  1   
ด้วยเทศบาลต าบลท่าผา ได้ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-  
๒๕๖5)  ครั้งที่ 1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  3  พ.ศ. 2561) ข้อ ๔   และ ข้อ 22/1  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่   มท 0810.3 / ว 6046  ลงวันที่  19  ตุลาคม   2561  โดยได้
แก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับ
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สถานการณ์ในปัจจุบัน ในแบบ  ผ.01 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแบบ ผ.
03 การจัดหาครุภัณฑ์ รวมท้ังมีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของครุภัณฑ์ในแบบ  ผ.03   
ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าโครงการ/ 
กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อประชาชน     เทศบาล
ต าบลท่าผาจึงประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ครั้งที่  1  
รายละเอียดตามแบบ ผ.01  และแบบ ผ.03 แนบท้ายประกาศนี้   
 

ในที่ประชุม      รับทราบ  
 

ในที่ประชุมได้พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐นาที ตั้งแต่เวลา ๑๔.๔๐-๑๔.๕๐น 
.และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระท่ีเหลือต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ   
 

ประธานสภา ได้อนุญาตให้นายประภาส ปวนวันประสม สมาชิกสภาเขต๑ได้แจ้งข้อหารือในที่ประชุม  
นายประภาสฯสท.เขต๑ ได้กล่าวหารือกรณีเรื่องการกันเงินงบประมาณ โครงการที่ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างมา 

ด าเนินการ ท้องถิ่นบางแห่งมีผู้รับจ้างไปแย่งงานกัน แต่ของเทศบาลท่าผา ไม่สามารถหาผู้รับจ้างมา
ด าเนินการได้  ช่างที่รับเหมาก่อสร้างในหมู่บ้านก็มี ควรให้ช่างในหมู่บ้านท าก็ได้หากหาผู้รับจ้างไม่ได้
และกรณีถนนลาดยางต้องมีการแก้ไขงานภายหลังผู้รับจ้างส่งมอบงาน ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างได้
อธิบายให้รับทราบด้วย 

ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายณรงค์ เครือไหม ได้ตอบข้อหารือต่อไป     
นายณรงค์ฯผ.อ.กองช่าง ได้กล่าว โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าของหมู่ที่๗ ขณะนี้มีผู้รับจ้างแล้วและอยู่ระหว่าง 

การเตรียมงาน  ลักษณะงานเป็นงานที่ยากและสถานที่ก่อสร้างคับแคบ 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย๒/๑บ้านนางแตนนั้น สถานที่ก่อสร้างก็คับแคบ และคาดว่าผู้ 
รับจ้างจะเข้าด าเนินการในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ 
-และกล่าวตอบกรณีที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้ง๒แห่งนั้น 
คณะกรรมการได้ไปตรวจงานก็พบว่าถนนไม่เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา มีเนื้อยางน้อย และความหนา
ของถนนไม่ได้ตามที่ระบุในสัญญา จึงต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างมาแก้ไข 

ประธานสภา ได้อนุญาตให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าผา ได้ตอบเพ่ิมเติมเรื่องการการหาผู้รับจ้างมาด าเนินการตาม 
โครงการก่อสร้างของเทศบาล 

นายสมยศฯนายกฯ ได้กล่าวถึงการหาผู้รับจ้างมาด าเนินการตามระเบียบพัสดุของกระทรวงการคลังนั้น ผู้รับจ้างต้องจด 
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัดเท่านั้น  และได้ประสานหาผู้รับจ้างมาดูแบบแปลนแล้ว ผู้รับจ้างไม่เอา 
และเรื่องแบบแปลนนั้นจะต้องมีวิศวกรรับรองแบบแปลน ต้องมีค่าตอบแทนให้วิศวกร เกิดความล่าช้า 
จึงจ าเป็นต้องกันเงินไว้อีก๑ปีงบประมาณ 

ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นางสาวกาญจนา ปอนแก้ว สมาชิกสภาเขต๒ ได้หารือในที่ประชุม 
นางสาวกาญจนาฯสท.เขต๒ ได้กล่าวสวัสดีในที่ประชุมและกล่าวหารือว่า โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอย๗ หากจะ 

ก่อสร้างตรงกลางถนนจะได้หรือไม่  
ประธานสภา ได้กล่าวตอบว่าการก่อสร้างรางระบายน้ าซอย๗ หากก่อสร้างตรงกลางซอย ในอนาคตจะมีการ 

ปรับปรุงผิวถนน ก็จะท าให้ถนนซอย๗นี้ มีการช ารุดทรุดตรงกลางเป็นแนวยาวสุดซอยถนนไม่แข็งแรง 
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และได้กล่าวอนุญาตให้นายประภาส ปวนวันประสม สมาชิกสภาเขต๑ ได้หารือในที่ประชุม 
นายประภาสฯสท.เขต๑ได้กล่าวขอบคุณท่ีเทศบาลได้สนับสนุนเหล็กตะแกรงให้ทางหมู่บ้านใหม่ได้มีการก่อสร้างลานใน 

บริเวณวัดบ้านใหม่ และสอบถามการควบคุมงานของผู้อ านวยการกองช่างตามโครงการปรับปรุงผิว 
ถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตของหมู่บ้านศาลาบัวบก ท าไมจึงมีการแก้ไขงาน 
-การจัดท าแผนพัฒนา ควรก าหนดไว้กว้างๆเพ่ือสามารถจัดซื้อได้ง่ายเช่นการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิต
ออกซิเจนอยากได้แต่ไม่สามารถซื้อเพราะไม่มีในแผนพัฒนา และครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าควรมีการซ่อม
บ ารุง เมื่อมีการช ารุดควรจะซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้งานได้ 

ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายอานนท์ สิงห์ขร สมาชิกสภาเขต๑ ได้หารือในที่ประชุม 
นายอานนท์ฯสท.เขต๑ ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกก าลังกายให้ และกล่าวก่อนจะหมด 

วาระขอฝากโครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์บ้านใหม่เพ่ือใช้เป็นสถานที่บริการในการออก
บริการจ่ายเบี้ยยังชีพและเก็บภาษีของเทศบาลและให้เป็นสถานที่ออกก าลังกายของหมู่บ้านโดยการ
จ่ายเงินสะสม 

ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นางสุรีย์ กันวะนา สมาชิกสภาเขต๒ ได้หารือในที่ประชุม 
นางสุรีย์ฯสท.เขต๒ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เห็นชอบการโอนงบประมาณเพ่ิมโครงการปรับปรุงผิวถนน 

ของหมู่บ้านศาลาบัวบกเพ่ือต่อจากโครงการเดิมให้สิ้นสุด  และกล่าวว่าจะหมดวาระแล้วก็เป็น
นิมิตรหมายอันดีที่มีการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกก าลังกาย ประชาชนได้ใช้ออกก าลังกาย 

ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าผา ได้กล่าวตอบข้อหารือ 
นายสมยศฯนายกฯ ได้กล่าวขอบคุณสภาเทศบาลที่ได้เล้งเห็นความส าคัญและพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณจาก 

เงินงบประมาณเหลือจ่าย มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ทุกรายการ 
ในเดือนตุลาคมภายหลังการปิดงบประมาณ ทางกองคลังจะส ารวจยอดเงินสะสมว่าจะสามารถจ่ายได้ 
เท่าไร ก็จะด าเนินการหารือกันเรื่องโครงการของหมู่บ้านว่าจะใช้เงินสะสมต่อไป 
ในห้วงนี้ได้เร่งซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกก าลังกายให้ครบทุกหมู่บ้าน 
ได้เร่งด าเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆท่ีคั่งค้างให้แล้วเสร็จ 

ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายประภาส ปวนวันประสม สมาชิกสภาเขต๑ ได้หารือในที่ประชุม 
นายประภาสฯสท.เขต๑ ได้กล่าวถึงการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดแตกเป็นรอยยาว ควรจะใช้น้ ายางผสมกับหินคลุกยาแนวที่ 

รอยแตก 
-เรื่องถนนกองงัว ลักษณะของถนนแต่เดิมนั้นเป็นคลองส่งน้ าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าแต่ต่อมาได้
ปรับปรุงน าท่อวางตรงกลางคลองและเป็นถนนข้างบนคลองส่งน้ า คลองส่งน้ ามีบ่อพักเป็นระยะๆ 
ปัจจุบันมีการช ารุดและชาวนาบางรายก็มีการอุดเพ่ือให้น้ าไหลลงสู่นาตนเอง  การน างบประมาณมา
เพ่ือซ่อมแซมถนนกองงัวก็ให้มีการซ่อมแซมบ่อพักและซ่อมแซมท่อส่งน้ าเพ่ือสามารถใช้งานได้ต่อไป 

  -ควรมีป้ายแนวเขตตามริมฝั่งแม่น้ าวัง เพื่อป้องกันการรุกล้ าที่สาธารณะในหมู่บ้าน 
  -มีความเห็นว่าโครงการก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ าวังตั้งแต่บ้านสบปุงไปบ้านนางแตนควรจะมีการสร้าง 

อาคารพนังป้องกันตลิ่งพังให้แข็งแรงด้วย ซึ่งถนนสายนี้มีประชาชนต าบลใกล้เคียงมาใช้จ านวนมาก 
-มีถนนที่ไปฉางข้าวจากบ้านสบปุงไปบ้านนางแตนชาวบ้านฝากมาว่าขอให้มีการปรับปรุงถนนด้วยเพื่อ
ใช้สัญจรไปมาสะดวกสบาย 

ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายทองทิพย์ วัฒโล สมาชิกสภาเขต๒ ได้หารือในที่ประชุมสภา 
นายทองทิพย์ฯสท.เขต๒ ได้กล่าวหารือเรื่องปัญหาการเบิกจ่ายค่ากระแสฟ้าส าหรับเครื่องสูบน้ าของกลุ่มชาวนาบ้าน 

นาเวียง ขอให้เทศบาลไปประสานกับผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกลุ่มให้ด้วย และมีปัญหา 
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เรื่องการเก็บเงิน เจ้าของนาและคนท านาไม่จ่ายเงินค่าหัวไร่ 
ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายกเทศมนตรีตอบข้อหารือในที่ประชุม 
นายสมยศฯนายกฯ ได้กล่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกลุ่มชาวนาบ้านนาเวียงก็เป็นเรื่องภายในกลุ่มจะ 

เปลี่ยนแปลง การเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้ านั้นทางเทศบาลจะจ่ายเงินตามใบเสร็จค่าไฟฟ้าเท่านั้น  
ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นางสุรีย์ กันวะนา สมาชิกสภาเขต๒ ได้หารือในที่ประชุม 
นางสุรีย์ฯสท.เขต๒ ได้กล่าวหารือเรื่องถนนหน้าวัดบ้านศาลาบัวบกขอใช้ยางแอสฟัลท์ไปซ่อมแซมด้วย 
ประธานสภา ได้กล่าวหารือขอติดตั้งกระจกนูนที่ซอย ๗ ขอกระจกนูนขนาดใหญ่ และได้กล่าวอนุญาตให้นายองอาจ  

แลสุภา รองนายกเทศมนตรีได้กล่าวตอบข้อหารือในที่ประชุม  
นายองอาจฯรองนายกฯ ได้กล่าวสวัสดีในที่ประชุม และกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านได้สะท้อนปัญหาในหมู่บ้านได้รับ 

ทราบ ส าหรับเรื่องถนนกองงัว การซ่อมแซมถนนกองงัวที่ช ารุดนั้นจะใช้หินคลุก  และได้ประสานไปยัง 
ส.ส.อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ จะปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตต่อไป 
-เรื่องแนวเขตท่ีดินริมฝั่งแม่น้ าวังนั้นจะต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านก่อนที่ทางเทศบาลจะท าป้าย
แนวเขตไปติดตั้งให้ 
-ส าหรับถนนทางไปฉางข้าวบ้านสบปุงนั้นว่าจะซ่อมหรือสร้างถนนก็มาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง 
-การซ่อมแซมถนนด้วยยางแอสฟัลท์เพ่ือยารอยแตกก็จะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการให้ 
-ส าหรับเรื่องกระจกนูนนั้นจะสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดหาไปติดตั้งให้ต่อไป 

ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นางสาวกาญจนา ปอนแก้ว สมาชิกสภาเขต๒ ได้หารือในที่ประชุม 
นางสาวกาญจนาฯสท.เขต๒ ได้กล่าวถึงมีน้ าฝนได้ไหลมาจากสะพานบ้านศาลาเม็งไหลมาลงบริเวณหน้าร้านขาย 

ก๋วยเตี๋ยวน้ าก็ท่วมขังบริเวณหน้าร้านทางเจ้าของร้านก็บอกขอให้ช่วยแก้ไขให้ด้วย 
ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายกเทศมนตรีได้ตอบข้อหารือเรื่องน้ าฝนไหล 
นายสมยศฯนายกฯได้กล่าวตอบข้อหารือว่าแต่เดิมทางร้ายขายก๋วยเตียวไม่ได้ปรับปรุงขยายร้านด้วยพื้นคอนกรีตน้ าก็ 

ไหลลงตามตลิ่งลงสู่น้ าวังไป เมื่อมีการเทคอนกรีตที่พ้ืนหน้าร้านน้ าฝนจากสะพานจึงไหลพ้ืนบริเวณ
หน้าร้านก็เปียกก็ต้องรอให้น้ าแห้งระเหยไป   

ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายประภาส ปวนวันประสม สมาชิกสภาเขต๑ ได้หารือในที่ประชุม 
นายประภาสฯสท.เขต๑ ได้แจ้งถนนในหมู่บ้านสบปุงได้ช ารุดเนื่องจากมีการวางท่อระบายน้ าและน้ าได้กัดเซาะผิวถนน 

ช ารุดขอให้แก้ไขต่อท่อระบายน้ าให้ยื่นออกมาจากขอบถนนและท าหูช้างป้องกันน้ ากัดเซาะผิวถนน 
และกล่าวถึงกรณีที่ชาวบ้านได้เทคอนกรีตหน้าบ้าน แล้วเมื่อฝนตกมาน้ าก็ท่วมถนน ชาวบ้านสร้าง 
ปัญหาแล้วมาแจ้งให้เทศบาลไปแก้ไข 

ประธานสภา ได้กล่าวอนุญาตให้นายทองทิพย์ วัฒโล สมาชิกสภาเขต๒ ได้หารือในที่ประชุม 
นายทองทิพย์ฯสท.เขต๒ ได้กล่าวขอให้เทศบาลได้ช่วยน ายางแอสฟัลท์ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านนาเวียงด้วย 
ประธานสภา ได้อนุญาตให้นายกเทศมนตรีได้ตอบข้อหารือในที่ประชุม 
นายสมยศฯนายกฯได้กล่าวจะด าเนินการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดกล่าวขอบคุณที่ทุกท่านได้เสนอแนะ เป็นสิ่งที่ดีจะได้น าไป 

แก้ไข ขอขอบคุณทุกท่าน ก็ขอให้สมาชิกสภาที่อยู่ในพ้ืนที่ได้ช่วยเสนอแนะเพ่ือให้คณะผู้บริหารได้
น าไปพิจารณาแก้ไขต่อไป 

ในที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภา ส าหรับการประชุมครั้งนี้ได้กระผมได้ประชุมมาครบ  ระเบียบวาระแล้ว กล่าวขอบคุณสมาชิก 
  ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอปิดการประชุม 
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ปิดการประชุม ๑๕.๓๐ น. 
 

ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางศรีจันทรา  องอาจ) 
                                                              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าผา 
 
 

     ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นการถูกต้องแล้ว 
 

          (ลงชื่อ)            (ลงชื่อ) 
                   ( นายมานิตย์ ศิริธรรม )                             (นายทองทิพย์  วัฒโล) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                                                         (ลงชื่อ)ร้อยตรี  

                          (สุพจน์  อินไผ่พันธ์) 
                             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     

 
 

ที่ประชุมได้รับรองมติประชุมเพื่อสามารถด าเนินการต่อได้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม 
 

                                             (ลงช่ือ) 
             (นายศิวกร  ถนอมจิตร์) 

        ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าผา            
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


