
  
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2562    

วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

ผู้มำประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมศักดิ์ กลีบแก้ว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัยณรงค์  เจริญธรรมรักษ์ 
7. นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ์    แป้นสุข 
8. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นิทน สระบัว 
9. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิชิต ทับทอง 
10. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
11. นายมงคล ไชยฤกษ์ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ์ 

ผู้ไม่มำประชมุ 
- 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี ราเชษ เอียดเสน 
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แป้นสุข 
4. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุ่นสังข ์
5. นายธีรศักดิ์ ค าแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ ค าแหง 
6. นายลิขิต เผดิมผล ผจก.รัฐกิจสัมพันธ ์บจ.ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่ง

สง) จ ากัด 
ลิขิต เผดิมผล 

7. นายมารยาท ทับเที่ยง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ มารยาท ทับเที่ยง 
8. นายสุภชาติ ภูริพงศธร รัฐกิจสัมพันธ์ บจ.ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) 

จ ากัด 
สุภชาต ิ ภูริพงศธร 

9. นายเกษมสุข พยุงพันธ์ ผจก.ส่วนพัฒนาอย่างยั่งยืน บจ.ปูนซิเมนต์
ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด 

เกษมสุข พยุงพันธ์ 

10. นางสาวพรรณี สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี สุกใส 
11. นางมาริสา เพ็ชรทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน มาริสา เพ็ชรทอง 
12. นายอุดร รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อุดร รัตนพันธ์ 
13. นางสาววนิดา เดชาฐาน หัวหน้าส านักปลัด วนิดา เดชาฐาน 

             /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      พระ
รัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังอ้างถึงประกาศอ าเภอทุ่งสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
ที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง      สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554  
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562   
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง และด าเนินการประชุมตาม
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1       เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง   - ไม่มี 
ประธำนสภำเทศบำล  

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28  มกราคม พ.ศ. 2562 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงาน
การประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการ
ประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใดบ้างหรือไม่  หากไม่มี
กระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมใด 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประธำนสภำเทศบำล ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 

ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถำม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องด่วน(เพื่อพิจำรณำ)  
นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.1  ญัตติเรื่องขอควำมเห็นชอบกำรยื่นค ำขอใบอนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในเขตป่ำ   
ประธำนสภำเทศบำล ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ำกัด  
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ        
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและตัวแทน 
นำยกเทศมนตรี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่บริษัทฯ   

ได้มีหนังสือถึงเทศบาลต าบลที่วัง เพ่ือขอความเห็นจากสภาเทศบาลต าบลที่วังเรื่อง 
การยื่นค าขอใบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าของบริษัทฯ  ผมจึงได้ยื่นญัตติเข้า
สภาเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกันพิจารณาในวาระนี้  ส าหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ผมได้
เชิญตัวแทนจากบริษัทปูนฯ และเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้มาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้
ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าใจในรายละเอียดยิ่งขึ้น  กระผมจึงขอให้ท่านประธานได้โปรด
อนุญาตให้ตัวแทนจากบริษัทฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียดครับ 

/นำยบุญสม... 
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นำยบุญสม  วังบัวทอง เรียนเชิญตัวแทนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 

นำยลิขิต  เผดิมผล เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา 
ตัวแทนบจ.ปูนซิเมนต์ไทยฯ   เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมนายลิขิต เผดิมผล ผู้จัดการรัฐกิจ

สัมพันธ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด และคุณเกษมสุข  พยุงพันธ์ ผู้จัดการส่วน
พัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด ในวันนี้ตัวแทนของบริษัทฯ ได้
มาร่วมประชุมสภาพร้อมด้วยคุณมารยาท  ทับเที่ยง เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้  จากการ
ขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า เดิมในปี พ.ศ.2560 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตไปแล้ว  
1,385 ไร่ นั้น ช่วงที่ด าเนินการขออนุญาตก็ได้น าระเบียบมาเสนอต่อที่ประชุมสภา 
และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลที่วัง  และช่วงที่น าเรื่องไปพิจารณา
ระดับกรม  ทางกรมป่าไม้ได้ให้ความเห็นว่าในพ้ืนที่ส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ท าเหมือง พ้ืนที่ที่
เป็นแนวป่ากันชน พ้ืนที่รับน้ า พ้ืนที่สัตว์ป่าแม้จะไม่ได้ใช้ในการท าเหมืองก็ให้ขอ
อนุญาตด้วย ให้ขออนุญาตให้ครบเต็มทั้งพ้ืนที่ที่ได้รับประทานบัตรครับ  ในการประชุม
สภาคราวที่แล้วที่ประชุมได้ต้องการให้มีเอกสารด้านระเบียบและข้อกฎหมายจากกรม
ป่าไม้มาเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา กระผมก็ได้ประสานกับกรมป่าไม้  กรม 
ป่าไม้ได้แนะน าว่าให้มีหนังสือต้นเรื่องก่อนถึงจะมีหนังสือชี้แจงจากป่าไม้ได้ ต่อมา
กระผมจึงได้น าเรียนท่านนายก  ท่านนายกก็ได้ให้ความเห็นว่าให้เชิญเจ้าหน้าที่จาก
กรมป่าไม้มาชี้แจงก็ได้  ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้มาเข้าร่วมประชุม
ด้วยในการประชุมครั้งนี้   กระผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ได้ชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญตัวแทนจากกรมป่าไม้ครับ   
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยมำรยำท  ทับเที่ยง เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายมารยาท  ทับเที่ยง นักวิชาการป่าไม้  

ช านาญการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 เป็นหน่วยงานของกรมป่าไม้  พ้ืนที่ดูแล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรังและพัทลุง มีหน้าที่ดูแลป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และบทบัญญัติแห่งระเบียบ 
ข้อกฎหมายอีกหลายฉบับ  ในกรณีที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ได้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่า  ได้ขออนุญาตตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และตามก าหนดกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558  ซึ่ งตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  ความว่า  หามมิใหผูใดกอสราง แผวถาง หรือเผาปา 
หรือกระท าดวยประการใดๆ อันเปนการท าลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปา 
เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนเวนแตจะกระท าภายในเขตที่ไดจ าแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรม
และรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยไดรับใบอนุญาตจากพนักงาน 
เจาหนาที่  การขออนุญาตและการอนุญาตให เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งบริษัทฯ ปูนซิเมนต์ฯ ได้ขออนุญาตเพ่ือท าเหมือง น าแร่
หินไปใช้ผลิตปูนซิเมนต์  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตท า 
 

        /ประโยชน์ใน... 
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ประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558    ผู้ขอต้องยื่นค าขอ ณ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ที่  12  ต้องยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54  แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 โดยในค าขอระบุให้แนบหลักฐานที่แสดงผลการ
พิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่   จากการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอของบริษัท ปูนซิเมนต์ฯ  ปรากฏว่ายังขาดหลักฐาน 
ที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาเทศบาลต าบลที่วังครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอความเห็นเพิ่มเติมจากตัวแทนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยฯ ครับ   
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยเกษมสุข  พยุงพันธุ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่าน 
ผู้จัดกำรส่วนพัฒนำอย่ำง สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมนายเกษมสุข 

พยุงพันธุ์  ผู้จัดการส่วนพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด  
ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ในส่วนเนื้อที่ 
1,385 ไร่  ตามใบอนุญาตก าหนดไว้ถึงปี พ.ศ.2570  ระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี ซึ่งถือว่า
ยังมีระยะเวลาอีกนาน ด้วยปริมาณแร่ที่ผลิตตามพ้ืนที่ที่อนุญาตมา ก็สามารถ
ประกอบการได้พอจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาตามการอนุญาต  รวมถึงพ้ืนที่ที่ขออนุญาต
ใหม่  เราขอเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่นะครับ  เราก็ไม่ได้เข้าไปท าประโยชน์ 
ท าการผลิตในส่วนของพ้ืนที่ ที่ขอใหม่สามพันกว่าไร่ครับ เพราะฉะนั้นผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมจึงไม่มีนะครับ  แต่ด้วยเจตนารมณ์ของทางรัฐบาล  ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เห็นว่าในการประกอบกิจการเหมืองแร่   
ผู้ประกอบการควรจะเสียค่าธรรมเนียมค่าภาษีให้กับทางรัฐมากขึ้น  จึงมองว่าพ้ืนที่
หนึ่งพันสามร้อยกว่าไร่ที่ได้ขอรับอนุญาต  ทาง SCG ยังเสียค่าธรรมเนียมค่าภาษี 
ไมค่รอบคลุมเพียงพอ  ผมยังขอยืนยันว่าในพ้ืนที่ที่เราเข้าขอใช้ท าประโยชน์  จริงๆแล้ว
เราก็ไม่ได้ทั้งหมด  ต้องแบ่งเป็นแนว Buffer Zone หรือบริเวณแนวป่าที่เป็นกันชน 
พ้ืนที่ส่วนนั้นเราไม่ได้เข้าไปใช้นะครับ  ทาง SCG ก็ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนจากการขออนุญาตในครั้งนี้  สิ่งที่รัฐบาลจะได้คือค่าธรรมเนียม ค่าภาษีที่เพ่ิม
มากขึ้น ผมค านวณคร่าวๆ ขั้นต่ าก็น่าจะประมาณ 60 ล้านต่อปี กระผมก็มีเรื่องที่จะ
ชี้แจงเพียงแค่นี้  ขอบคุณครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณตัวแทนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยฯ ครับ ที่มาชี้แจงรายละเอียดหลักการ   
ประธำนสภำเทศบำล และเหตุผล  รวมทั้งตัวแทนจากกรมป่าไม้ได้ชี้แจงให้สภาได้รับทราบ  หลังจากนี้ให้เป็น

หน้าที่ของสภาเทศบาลต าบลที่วัง  และจะแจ้งผลให้ทางบริษัทฯ  ทราบนะครับต่อไป 
จะเป็นหน้าที่ของสภาในการอภิปรายของสมาชิกสภา  ท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรขอ
เชิญครับ  เชิญท่านสมบูรณ์  แป้นสุข  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังเขต 2 ครับ 

นำยสมบูรณ์  แป้นสุข เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา
สมำชิกสภำเทศบำล และผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ  การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าของบริษัท  

ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด ผู้ถือประทานบัตรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ือ
อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์) ท้องที่ต าบลที่วัง ถ้ าใหญ่ และชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 19 แปลง บริษัทฯ ได้ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต
ป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  ต่อส านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช  ซึ่งการขอรับอนุญาตจะต้องมีความเห็นจากสภาเทศบาล 

/ต าบลที่วัง... 
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ต าบลที่วังประกอบการพิจารณาด้วย  เนื่องจากมีประทานบัตรจ านวน 16 แปลง ต้ังอยู่
ในพ้ืนที่ต าบลที่วัง  เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญต่อพ่ีน้องชาวต าบลที่วัง  เพราะเรื่องการขอ
อนุญาตฯ  เรื่องกระทบต่อป่าไม้มีมากมาย  ป่าไม้  ต้นไม้ ภูเขา กว่าจะเกิดเป็นป่าที ่
สมบูรณ์ต้องใช้ระยะเวลานาน  สมาชิกสภาเทศบาลของเราพ่ีน้องเลือกเราให้มาดูแล
บ าบัดทุกข์ของประชาชน  ดูแลพ้ืนที่  รวมถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติ  หากเราอนุญาต
ให้สัมปทานมีการท าลายป่าไม้ท าลายภูเขาในพ้ืนที่ที่มากเกินไป  ซึ่งขณะที่บริษัทฯ 
ประกอบการเราไม่อาจรู้ได้อย่างชัดเจนว่าการผลิตของเขาใช้พ้ืนที่ส่วนไหนอย่างไร  
วันนี้เขาท าลายภูเขาแค่นี้  วันหน้าอีกสิบปียี่สิบปีเขาต้องระเบิดท าลายเพ่ิมขึ้นแน่     
กระผมจึงขอให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านใช้วิจารณญาณพิจารณาในเรื่องนี้อย่าง
รอบคอบด้วยครับ 

นำยบญุสม  วังบัวทอง ขอบคุณครับ ส าหรับความคิดเห็นที่ท่านสมบูรณ์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
ประธำนสภำเทศบำล กระผมขอพักการประชุม 10 นาทีครับ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง ต่อเนื่องจากวาระการขอความเห็นชอบการยื่นค าขอใบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต  
ประธำนสภำเทศบำล ป่า  ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด  มีสมาชิกท่านใด มีอะไรจะสอบถาม 
  เพ่ิมเติมบ้างครับ   
นำยสัญญำ  เทวภักดิ์ เรื่องการขอความเห็นชอบการยื่นค าขอใบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  ของ  
สมำชิกสภำเทศบำล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด  จากความเดิมจากการประชุมสภาครั้งก่อน 

ที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย  ได้มาชี้แจง เหตุผลและความจ าเป็นในการที่ต้องขออนุญาต
ท าประโยชน์ในเขตป่าเพ่ิมเติม  บริษัทฯ ก็ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วในการประชุมครั้งที่
แล้ว  ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ  ได้ให้เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้  มาชี้แจงว่าต้องใช้
เอกสารเพ่ือประกอบการขออนุญาตอะไรบ้าง  ซึ่งโดยให้แนบหลักฐานที่แสดงผลการ
พิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  ซึ่งจะมี
ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็แล้วแต่ความเห็นของสภาฯ  โดยการขออนุญาตในครั้ง
นี้  พ้ืนที่ทั้งหมดที่ขออนุญาต จ านวนสามพันกว่าไร่  ตามที่คุณเกษมสุขฯ ได้ชี้แจงแล้ว
ว่าพ้ืนที่ที่ได้รับการอนุญาตเดิม จ านวนพันกว่าไร่นั้น  ระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี ซึ่งถือว่า
ยังมีระยะเวลาอีกนาน  การประกอบการจริงของบริษัทฯ  มิได้ใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบการเต็มทั้งพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว แต่บริษัทฯ แจ้งว่าต้องมาขอเพ่ิมตาม
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  และตามก าหนดกฎกระทรวงว่าด้วย การขอ
อนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 มีทั้งหมด 8 หมวด หมวด 
ที่ 1 การขออนุญาต หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพป่า  หมวดที่ 3 การ
อนุญาต  หมวดที่ 4 การท าไม้และการน าเคลื่อนที่  หมวดที่ 5 การต่ออายุใบอนุญาต  
หมวดที่ 6 การโอนใบอนุญาต  หมวดที่ 7 ใบแทนใบอนุญาต   หมวดที่ 8 เบ็ดเตล็ด  
ตามที่ผมได้อ่านดูตัวบทกฎหมายนี้แล้ว  ได้พิจารณาทั้ง 8 หมวด โดยเฉพาะในหมวดที่ 
3 การอนุญาต  ปรากฎว่าไม่มีเนื้อหาตามกฎหมายที่บังคับว่าต้องขออนุญาตให้เต็มทั้ง
พ้ืนทีค่รับ  กระผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณคุณสัญญา  เทวภักดิ์  ที่ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎกระทรวงฯ   
ประธำนสภำเทศบำล มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
นำยบุญยืน จันทร์สุวรรณ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
สมำชิกสภำเทศบำล สภาเทศบาลและผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ  การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า 
  ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) กระผมมีความเห็นว่าการขออนุญาตสามพันกว่าไร่ 

/ในครั้งนี.้.. 
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  ในครั้งนี้เป็นจ านวนที่มากเกินความจ าเป็นครับ  แค่พันกว่าไร่ที่ได้รับอนุญาตไปแล้วยัง
ใช้ไม่หมดเลย  กระผมคิดว่าในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตเพ่ิมจ านวนมากนี้ยังไม่จ าเป็น 
ที่บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณคุณบุญยืน  จันทร์สุวรรณ  ส าหรับความเห็นเพิ่มเติม มีท่านใดจะให้ความ 
ประธำนสภำเทศบำล เห็นเพิ่มเติมอีกบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ  -      เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  11    เสียง 
 งดออกเสียง  -      เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.2 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล          งบประมำณ พ.ศ. 2562  ส ำนักปลัดเทศบำล   

 - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน 
9 รำยกำร  

 - แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์  จ ำนวน 1 รำยกำร 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ             
ประธำนสภำเทศบำล           
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักปลัดเทศบาล ส าหรับ
รายละเอียดขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ ชี้แจงต่อที่
ประชุมครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางสาววนิดา  เดชาฐาน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียด
ประธำนสภำเทศบำล          ต่อที่ประชุมครับ 
นำงสำววนิดำ  เดชำฐำน เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาววนิดา   
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล เดชาฐาน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ค่ะ 

หลักกำร 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ และแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยตั้งจ่ายรายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มี
ความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ส านักปลัดเทศบาล ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 จ ำนวน 10 รำยกำร ตามรายการดังต่อไปนี้ 

/โอนลด... 
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โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร  หมวด
รายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 
1,470,138 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 904,728 บาท โอนลดจ ำนวน 
115,600 บำท 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องชุมสายโทรศัพท์ 
จ านวน 1 ตู้  โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1. ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จ านวน 1 ตู้  เป็นเงิน 38,600 บาท (จ านวนคู่สาย
ภายนอก 4 คู่สาย แบบอนาล็อก จ านวนคู่สายภายใน 24 คู่สายแบบอนาล็อก)   

2. เครื่องพนักงานรับสายโอเปอเรเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 8,200 บาท   
3. เครื่องโทรศัพท์แบบอนาล็อก จ านวน 24 เครื่อง จ านวนเงิน 36,000 บาท   
4. ชุดส ารองไฟส าหรับโทรศัพท์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 4,000 บาท 
5. ระบบสายสัญญาณคู่สาย จ านวน 24 ระบบสาย จ านวนเงิน 28,800 บาท ไม่ได้  

ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  โอนเพิ่มจ ำนวน  
115,600 บำท   

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการ
ฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลที่วัง งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 163,900 
บาท โอนลดจ ำนวน 8,900 บำท 
โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง 
จ านวนเงิน 8,900 บาท ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน  โอนเพิ่มจ ำนวน  8,900 บำท   

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลที่วัง งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
155,000 บาท โอนลดจ ำนวน 17,000 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 17,000 
บาท ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โอน
เพิ่มจ ำนวน 17,000 บำท 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลที่วัง งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
138,000 บาท โอนลดจ ำนวน 2,500 บำท 

/โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 
2,500 บาท ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
โอนเพิ่มจ ำนวน 2,500 บำท 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลที่วัง งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
135,000 บาท โอนลดจ ำนวน 11,000 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้เหล็ก จ านวน 2 ตู้ จ านวนเงิน 11,000 บาท  
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โอนเพิ่ม
จ ำนวน 11,000 บำท 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลที่วัง งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
124,500 บาท โอนลดจ ำนวน 47,000 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 
47,000 บาท  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โอนเพิ่มจ ำนวน 47,000 บำท 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลที่วัง งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
77,500 บาท โอนลดจ ำนวน 6,000 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว จ านวนเงิน 6,000 บาท  
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โอนเพิ่ม
จ ำนวน 6,000 บำท 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลที่วัง งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
71,500 บาท โอนลดจ ำนวน 19,600 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV  จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 19,600 บาท  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มี 

/ความจ าเป็น... 
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ความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โอนเพิ่มจ ำนวน 19,600 บำท 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลที่วัง งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
51,900 บาท โอนลดจ ำนวน 1,400 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ านวน 2 เครื่อง 
จ านวนเงิน 1,400 บาท  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน โอนเพิ่มจ ำนวน 1,400 บำท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 เทศบาลต าบลที่วัง ล าดับที่ 1 หน้าที่ 4   

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลที่วัง งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
9,200 บาท โอนลดจ ำนวน 8,000 บำท 
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอแสดงภาพ จ านวน 2 เครื่อง จ านวนเงิน 
8,000 บาท  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้ อเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โอนเพิ่มจ ำนวน 8,000 บำท 

 ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 
27  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป ขอชี้แจงเพียง
เท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยสัญญำ  เทวภักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
สมำชิกสภำเทศบำล ประชุมทุกท่านครับ ตามวาระที่ 4.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายของส านัก

ปลัดเทศบาล  กระผมน าเรียนในภาพรวม ในการตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ควรที่จะตั้งไว้อย่างจ าเป็นและเพียงพอ  จะได้ไม่ต้องมีการโอนลดโอนเพิ่มกัน
บ่อย  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายจ่ายในหมวดอื่นๆ ครับ   

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงต่อสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
ประธำนสภำเทศบำล           
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา กระผมขอชี้แจงว่าเหตุที่ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ 
นำยกเทศมนตรี รายจ่ายประจ าปี  เนื่องจากมีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อเพ่ิม เช่น รายการ

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ หรือเครื่อง Smart Card มีการสั่งการมาให้ใช้ใน
การท างาน  สืบเนื่องมาจากมีนโยบายไม่ให้หน่วยงานราชการเรียกขอเอกสารส าเนา 

/บัตรประชาชน... 
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  บัตรประจ าตัวประชาชน จึงต้องใช้เครื่อง Smart Card เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องใน
การยืนยันตนของผู้ที่มาติดต่อราชการ  ซึ่งในช่วงที่มีการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ยังไม่ได้มีนโยบายนี้สั่งการมาครับ  ส่วนในเรื่องของครุภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น
เก้าอ้ีส านักงาน  หรือครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับการท างานอ่ืนๆ  มีการช ารุด  อยู่ในสภาพที่
ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เช่นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระผมได้ตรวจสอบแล้วว่าหากซ่อม
จะต้องเสียค่าซ่อมจ านวนมาก  ถ้าซื้อจะคุ้มค่ากว่า หรืออย่างเช่นเครื่องรับโทรศัพท์ 
จะต้องมีเพ่ิมขึ้นจากเดิมเพราะจากเดิมหากมีโทรศัพท์เข้ามาที่ส านักปลัด  จะต้องเดิน
ตามเจ้าหน้าที่มารับสาย  ปลายสายต้องใช้เวลารอนาน  อีกทั้งขณะนี้เทศบาลต าบล  
ที่วังเพ่ิงจะมีรถดับเพลิง  จึงต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือความรวดเร็วหากมีการโทรศัพท์
เข้ามาแจ้งเหตุไฟไหม้ จะได้รับเรื่องให้เจ้าหน้าที่ออกไปดับเพลิงได้ทันการณ์ครับ  ดังที่
กระผมได้กล่าวสรุปในภาพรวมมานี้  จึงต้องจัดซื้อใหม่เพ่ือความสะดวกคล่องตัวในการ
ท างาน กระผมขอสรุปเหตุผลโดยรวมที่ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ คือขณะจัดท าเทศบัญญัติฯ ยังไม่ได้มีความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อครับ  กระผม
ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  หากไม่มี 
ประธำนสภำเทศบำล ผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  11  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -    เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.3 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล          งบประมำณ พ.ศ. 2562  กองคลัง   

 - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
จ ำนวน 2 รำยกำร  

 - แผนงำนบริหำรงำนคลัง งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ             
ประธำนสภำเทศบำล           
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กองคลัง ส าหรับรายละเอียด
ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางสาวพรรณี  สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล           

นำงสำวพรรณี  สุกใส เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี   
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สุกใส  ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ค่ะ 
 
 

/หลักกำร... 
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หลักกำร 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ และแผนงาน
บริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยตั้ง
จ่ายรายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน  
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น กองคลัง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3 รำยกำร ตามรายการดังต่อไปนี้ 
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,000 
บาท  โอนลดจ ำนวน 2,500 บำท       
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน
เงิน 2,500 บาท ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โอนเพิ่มจ ำนวน 2,500 บำท 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่าK)  งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 150,000 บาท  
โอนลดจ ำนวน 3,200 บำท                           
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องสแกนเนอร์ จ านวน 1 เครื่อง  จ านวนเงิน 
3,200 บาท ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
โอนเพิ่มจ ำนวน 3,200 บำท 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่าK)  งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 146,800 บาท  
โอนลดจ ำนวน 8,900 บำท    
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง  จ านวนเงิน 8,900 
บาท ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โอน
เพิ่มจ ำนวน 8,900 บำท 

/ดังนั้น... 
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 ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 และ3 ) พ.ศ.2543 
ข้อ 27  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพื่อพิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ต่อไปดิฉันขอชี้แจง
เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ  

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  11  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
  งดออกเสียง  -    เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล          งบประมำณ พ.ศ. 2562  กองวิชำกำรและแผนงำน   

 - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร งบลงทุน หมวด 
ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร  

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ             
ประธำนสภำเทศบำล           

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กองวิชาการและแผนงาน 
ส าหรับรายละเอียดขอเชิญผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ซึ่งเป็นเจ้าของ
งบประมาณ ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางมาริสา  เพ็ชรทอง  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  ชี้แจงรายละเอียด 
ประธำนสภำเทศบำล          ต่อที่ประชุมครับ 
นำงมำริสำ  เพ็ชรทอง เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางมาริสา   
ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำร เพ็ชรทอง  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ค่ะ 
และแผนงำน       หลักกำร 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  โดยตั้งจ่ายรายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้งานตามระเบียบฯ  เพ่ือใช้ปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน 
เหตุผล 
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
กองวิชาการและแผนงาน ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ ำนวน 1 รำยกำร ตามรายการดังต่อไปนี้ 

/ โอนลด... 
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  โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 1,470,138 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 789,128 บาท  โอนลดจ ำนวน 12,500 บำท  
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและ 
วิชาการ  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รำยกำรเครื่อง
ส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 5 เครื่อง งบประมำณ  12,500 บำท เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้แต่มีความจ าเป็นต้องใช้งานตามระเบียบฯ เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน โอนเพิ่ม
จ ำนวน 12,500 บำท 

 ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 
27  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป  ขอเรียนชี้แจง
เพียงเท่านี้  ขอบคุณค่ะ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  11  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
  งดออกเสียง  -    เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.5 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี  
ประธำนสภำเทศบำล          งบประมำณ พ.ศ. 2562  กองช่ำง   

-  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงพ้ืนฐำน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรบุกเบิกถนนสำยตลำดอำทิตย์ หมู่ที่ 8  จ ำนวน 1 รำยกำร 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ             
ประธำนสภำเทศบำล           
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กองช่าง ส าหรับรายละเอียด
ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง  ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณชี้แจงรายละเอียดครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนายอุดร  รัตนพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล           
นำยอุดร  รัตนพันธ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอุดร   
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง รัตนพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ครับ 
        หลักกำร 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายตลาดอาทิตย์  หมู่ที่ 8  

/ตามท่ีเทศบาล... 



14 
 

ตามที่เทศบาลต าบลที่วังได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 29  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จ านวน 1 รายการ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อควำมเดิม  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายตลาดอาทิตย์ หมู่ที่ 8  ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 

ยาว 600 เมตร พร้อมถมหินคลุก จ านวน 720 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลที่วังก าหนด 
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 ล าดับที่ 10 หน้า 43)  

   ข้อควำมใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายตลาดอาทิตย์ หมู่ที่ 8  ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 

ยาว 600 เมตร พร้อมถมดินลูกรัง จ านวน 720 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลที่วังก าหนด 
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 ล าดับที่ 10 หน้า 43) 
 ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.
2543 ข้อ 29  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ต่อไป  กระผมขอชี้แจงต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  11  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
  งดออกเสียง  -    เสียง 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   

ที่ประชุม ไม่มี 

 

 

/นำยบุญสม... 
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นำยบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธำนสภำเทศบำล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  11.55 น. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวังพิจำรณำตรวจสอบบันทึก 
กำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่……………………. 

 
 
 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

 

                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ)   
                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
 


