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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๒ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๓ นายสุพรรณ ทรายหล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๔ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๕ นายไฉน  ชัชวาล   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๖ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๗ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๘ นายสมยศ  ไชยนันตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๙ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๑ นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๑๒ นางสาวเพ็ญวิภา  ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายทองเหรียญ  ตาปวง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านปันง้าว หมู่ ๗ 
  ๒ นายศรีวรรณ  สารสีธ ิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านปันง้าว หมู่ ๘ 
  ๓ นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  ๔ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๕ นายไพโรจน์  สุขค าเมือง  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๖ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๗ นายดนัย  เมืองฝั้น  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๘ นายชาตรี  รัตนประทีป  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๙ นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๐ วา่ที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๑ นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๒ นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓ นายสันทนา ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนาย อาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -  มีปัญหาร้องเรียนเรื่องโรคระบาดในข้าว สมาชิกสภาหลายท่านแจ้งมาว่าชาวบ้านแจ้งเรื่อง    
เพลี้ยระบาด หนอนในข้าวหรือหนอนใต้ใบ จึงขอฝากท่านคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บรรเทา -    
สาธารณภัยของเทศบาล จัดซื้อยาฆ่าเพลี้ยและตัวหนอนให้ด้วย 

นายกเทศมนตรี -   เรื่องเพลี้ยระบาดในนาข้าว เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดซื้อยามาแล้ว ทุกท่าน
สามารถติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ได้เลย น าเอกสารมาท าเรื่องเบิกยาได้เลย 

 -  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ประธานสภา -   จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน       
การประชุมหรือไม่ 

นายปริญญา -   หน้า ๕ ที่ผมได้กล่าวเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณ บรรทัดที่สองจากบน ท่าน ผอ. ก็บอกว่า 
เปลี่ยนเป็น ท่านผู้บริหารบอกว่า  ครับ 

นายศักดิ์ดา -   หน้า ๑๐ ที่ผมได้กล่าวว่าเห็นด้วยกับท่านสุภาภรณ์ ขอฝากเรื่องถนนเส้นฝายบ้านนายอ านาจ 
เปลี่ยนเป็น ถนนเส้นบ้านนายอ านาจ จนถึง ถนนเส้นบ้านนายไพบูลย์ – ทุ่งปิ้ง  ครับ 

ประธานสภา -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง,        
ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -, งดออกเสียง - ไม่มี -    

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ประธานสภา -   ในวาระนี้ ไม่มีผู้ ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป 

 - ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๔.๑  ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
          ๒๕๖๑  (วาระท่ี ๑) 

ประธานสภา -   ด้วยสภาฯ ได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งเป็นวาระที่ส าคัญของการท าหน้าที่     
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ของสภาฯ ซึ่งมีหลักการและขั้นตอนที่ส าคัญ จึงขอเชิญท่านปลัดฯ ซึ่งเป็นเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
เกี่ยวกับข้อกฎหมายและขั้นตอนการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือให้ท่านสมาชิกได้รับทราบก่อนที่ท่านนายกเทศมนตรีจะแถลงต่อสภาเทศบาล  
ด้วยครับ 

ปลัดเทศบาล -  ก่อนที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลจะได้กล่าวค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาผมขอน าเรียนข้อกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ     
ที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนในการพิจารณาแห่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่สภาฯ จะต้องรู้และ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งพอสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 - การจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่งบประมาณตรวจสอบวิเคราะห์
ว่าจะท างบประมาณด้านใดบ้าง และเสนอท่านนายกเทศมนตรีฯ พิจารณา เมื่อท่านนายกเทศมนตรี
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ด าเนินการรวบรวมจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป เสนอต่อนายกอีกครั้งซึ่งการจัดท า
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะต้องท าตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนพัฒนา
ที่มีอยู่ และเสนอสภาพิจารณา ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  การพิจารณาร่างเทศบัญญัตินั้น เริ่มจาก
นายกเทศมนตรีกล่าวค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย และเปิดให้สมาชิกสภาได้อภิปรายว่า
ที่ตั้งรายการในร่างเทศบัญญัตินั้นเหมาะสมหรือไม่ มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร การอภิปราย
หากอภิปรายไม่เสร็จภายในวันนั้น สามารถอภิปรายต่อในวันต่อไปได้ หากอภิปรายเสร็จให้สภา
พิจารณาว่าจะรับร่างหรือไม่รับร่าง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะ
พิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้ สภาฯ จะต้องพิจารณาเป็นวาระ ๆ ไป โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ซึ่งได้สรุปสาระส าคัญไว้ว่า วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ สภาต้อง
พิจารณาว่าร่างเทศบัญญัติที่น าเสนอโดยท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลนั้น มีความ
เหมาะสมหรือไม่ ให้สภาได้พิจารณาและอภิปรายอย่างกว้างขวางเหมือนในสภาผู้แทนราษฎร      
อาจใช้เวลาหลายวันก็ได้ ท่านสมาชิกอาจะซักค้าน หรือสนับสนุนแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ในข้อใดเรื่องใดก็ได้ และท่านนายกเทศมนตรี หรือคณะผู้บริหารอาจจะตอบค าถาม
หรือเหตุผลอ่ืนใดในการตั้งงบประมาณรายจ่าย ในข้อใดเรื่องใดตามที่ประธานสภาจะอนุญาต เมื่อ
สภามีการอภิปรายอย่างเหมาะสมแล้ว สมาชิกสภาเสนอขอให้ปิดการอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับ
หลักการหรือไม่ ก็จะลงมติกัน  

- หากสภาไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามกฎหมายจัดตั้ง
เทศบาล คือ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๓) ผู้ว่าราชการ
จังหวัด จะต้องตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการจ านวนสิบห้าคน เพ่ือพิจารณา   
หาข้อยุติความขัดแย้ง ปรับปรุง แก้ไข หรือยืนยันสาระส าคัญ แห่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีนั้น คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนั้น ซึ่งมาจากฝ่ายสภา ๗ ท่าน  ฝ่ายคณะผู้บริหาร ๗ ท่าน      
ทั้งสองฝ่ายจะต้องประชุมกันว่าจะเลือกใครมาเป็นประธานคณะกรรมการ ๑ คน  ซึ่งจะต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันแล้วเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ตามระเบียบการประชุมสภาฯ 
หากสภาไม่สามารถพิจารณาได้ภายในสามสิบวัน หรือเกิดความวุ่นวายในสภา ผู้ว่าฯ อาจรายงานต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภาได้ หรือในทางกลับกันหากนายกเทศมนตรี ด าเนินการ
โดยมิชอบตามกฎหมาย ไม่สามารถเสนอต่อสภาพิจารณาได้ ผู้ว่าฯ อาจรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยสั่งนายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งได้   



~ ๔ ~ 
 

-  หากสภารับหลักการ ในวาระที่ ๑ สภาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่าง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่สภาก าหนดตามระเบียบการประชุมสภาฯ ในวาระนี้
สมาชิกหรือคณะผู้บริหารอาจยื่นค าขอแปรญัตติได้ภายในก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ การยื่น
เรื่องขอแปรญัตติต้องยื่นภายในก าหนดเวลาต่อคณะกรรมการแปรญัตติเท่านั้น หากยื่ นหลังจากนั้น
จะไม่มีผล  

- ภายในระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติที่สภาก าหนด ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาผู้ใดเห็นว่าควรจะ
แก้ไขเพ่ิมเติมแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ก็ให้เสนอค าขอแปรญัตติเป็นหนังสือ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติเป็นรายข้อ การยื่นค าแปรญัตต ิท่านอาจกระท าได้เฉพาะขอแปร
ลดจ านวนเงินหรือรายจ่ายที่ขออนุญาตจ่ายได้ ห้ามมิให้แปรรายจ่ายขึ้นมาใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย 
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่มีค ารับรองของนายกเทศมนตรี
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล และห้ามมิให้แปรญัตติในรายการต่อไปนี้คือ ดอกเบี้ยและการส่งใช้ต้นเงินกู้ 
และรายจ่ายตามที่กฎหมายให้จ่าย เช่น เงินเดือน เป็นต้น  คณะกรรมการจะต้องประชุมพิจารณา
แห่งร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยให้แจ้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้เสนอญัตติ ผู้แปรญัตติทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดนัดประชุม คณะกรรมการต้องบันทึกความเห็นต่อ
ประธานสภาอย่างน้อยต้องระบุว่า มีผู้แปรญัตติหรือไม่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ มติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นประการใด  และประธานสภาต้องรายงานให้สมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่จะเป็นการเร่งด่วน   

- การพิจารณาในวาระที่ ๒ นี้ ให้สภาฯ ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือ        
ที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

-  การพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ จะไม่มีการอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะลงมติให้
อภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควรให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 

- หากสภาลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายประจ าปีแล้ว จะส่งให้นายอ าเภอห้างฉัตร เพ่ือ
ส่งต่อไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ภายใน ๗ วันนับแต่สภามีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผู้ว่าต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่ได้รับร่างนั้น หาก
ผู้ว่าเห็นชอบก็ส่งคืนร่างนั้นให้นายกลงนามให้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อไป หากผู้ว่าฯ พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวถือว่าเห็นชอบร่างแล้ว และหาก      
ผู้ว่าฯ ไม่เห็นชอบและส่งคืนมาพร้อมเหตุผลเพ่ือให้สภาพิจารณาใหม่ภายใน ๓๐ วัน ถ้าสภายืนยัน
ตามร่างเดิมด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ให้ประธานสภาส่งร่างนั้นให้นายกฯ
ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป ถ้าสภาไม่ยืนยันภายใน ๓๐ วัน
นับแต่ได้รับร่างนั้นจากผู้ว่าฯ หรือยืนยันตามร่างฯ เดิม ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกสภาฯเท่าที่มีอยู่ให้ร่างฯ นั้นตกไป การพิจารณาขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาด้วยความ
รอบคอบด้วย   

ประธานสภา -   เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิก
สภาเทศบาลต่อไป 

นายกเทศมนตรี -   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ทุกท่าน 

       บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล       
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อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. สถานการณ์คลัง 
 ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมีสถานะ

การเงิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 
 ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น     ๒๐,๘๙๕,๓๑๙.๐๐ บาท 
 ๑.๑.๒  เงินสะสม        ๘,๐๗๑,๔๓๘.๖๗ บาท 
 ๑.๑.๓  ทุนส ารองเงินสะสม                          ๗,๘๖๔,๕๔๒.๗๔ บาท 
 ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
  จ านวน  -  โครงการ  รวม      -  บาท 
 ๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน     
  จ านวน  -  โครงการ  รวม      -  บาท 
 ๑.๑.๖  เงินกู้คงค้าง       -  บาท 
 

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๔๑,๗๑๔,๖๗๒.๑๙ บาท   ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร        ๑,๒๕๒,๑๐๐.๙๕ บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                 ๗๔๕,๔๓๑.๙๐  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                               ๔๓๗,๑๖๓.๔๓ บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   -  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                              ๔๖,๓๑๕.๐๐  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน      ๑๙๐.๐๐ บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร         ๑๘,๗๘๒,๑๑๐.๙๑ บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                          ๔,๓๐๑,๐๙๒.๐๐  บาท 
 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                       ๑๖,๑๕๐,๒๖๘.๐๐ บาท 
 (๓) รายจ่ายจริง  จ านวน ๔๑,๒๑๘,๙๒๐.๑๖ บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง                           ๑,๒๘๓,๓๔๙.๐๐  บาท  
  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)    ๑๐,๐๕๕,๙๐๔.๐๐ บาท 
  งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค  
           ๖,๘๕๒,๕๘๐.๙๗ บาท 
  งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                 ๕,๔๗๐,๐๔๐.๐๐ บาท 
  งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)     -  บาท 
  งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                         ๑,๔๐๖,๗๗๘.๑๙ บาท 
 (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     ๑๖,๑๕๐,๒๖๘.๐๐ บาท 
 (๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  -  บาท 
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๓. งบเฉพาะการ 
 ประเภทกิจการ  -    กิจการ  -  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  - มีรายรับจริง   -   บาท มีรายจ่ายจริง     -    บาท  
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืน ๆ   จ านวน     -    บาท  
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จ านวน     -    บาท  
     ก าไรสุทธิ       จ านวน     -    บาท  
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  -   จ านวน     -    บาท  
  ทรัพย์จ าน า       จ านวน     -    บาท  
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 

๒.๑ รายรับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น      ๔๒,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

รายรับ 
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
รายได้จัดเก็บเอง    
๑.  หมวดภาษีอากร     ๑,๒๕๒,๑๐๐.๙๕    ๑,๐๘๘,๐๐๐.๐๐      ๑,๓๔๘,๐๐๐.๐๐  
๒.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        ๗๔๕,๔๓๑.๙๐         ๗๒๑,๐๐๐.๐๐       ๘๒๘,๗๐๐.๐๐  
๓.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        ๔๓๗,๑๖๓.๔๓         ๑๑๐,๐๐๐.๐๐         ๔๐๐,๐๐๐.๐๐  
๔. หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ - - - 
๕.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          ๔๖,๓๑๕.๐๐         ๑๐๐,๕๐๐.๐๐           ๒๒,๘๐๐.๐๐  
๖.  หมวดรายได้จากทุน               ๑๙๐.๐๐               ๕๐๐.๐๐               ๕๐๐.๐๐  

 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 
 

    ๒,๔๘๑,๒๐๑.๒๘      ๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐      ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐  

รายได้ที่ รั ฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.  หมวดภาษีจัดสรร 

 
     

๑๘,๗๘๒,๑๑๐.๙๑  

     
 

๑๙,๔๘๐,๐๐๐.๐๐  

    
 

 ๑๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๑๘,๗๘๒,๑๑๐.๙๑  ๑๙,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
๑.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
๒. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ 

       
 

๔,๓๐๑,๐๙๒.๐๐    
๑๖,๑๕๐,๒๖๘.๐๐  

      
 

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐    
๑๓,๕๓๐,๐๐๐.๐๐  

 
 

    ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐    
๑๔,๖๖๐,๐๐๐.๐๐   

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

  ๒๐,๔๕๑,๓๖๐.๐๐    ๑๙,๕๓๐,๐๐๐.๐๐    ๒๐,๖๖๐,๐๐๐.๐๐  
 

รวมรายรับ 
 

๔๑,๗๑๔,๖๗๒.๑๙ ๔๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐  ๔๒,๖๖๐,๐๐๐.๐๐  
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
๒.๒ รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น  ๔๒,๖๖๐,๐๐๐.-บาท   

    

รายจ่าย 
จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

จ่ายจากงบประมาณ    
-  งบกลาง     ๑,๒๘๓,๓๔๙.๐๐    ๑๓,๘๖๒,๕๐๐.๐๐   ๑๔,๙๔๘,๕๐๐.๐๐ 
-  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า   ๑๐,๐๕๕,๙๐๔.๐๐   ๑๒,๗๗๖,๕๐๐.๐๐    ๑๓,๕๙๗,๔๐๐.๐๐  
   และค่าจ้างชั่วคราว)    
-  งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ     ๖,๘๕๒,๕๘๐.๙๗      ๗,๗๘๑,๐๐๐.๐๐      ๘,๐๕๔,๐๐๐.๐๐  
   วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)    
-  งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     ๕,๔๗๐,๐๔๐.๐๐      ๕,๓๑๓,๕๐๐.๐๐      ๔,๘๘๔,๘๐๐.๐๐  
-  งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) -          ๓๐,๐๐๐.๐๐           ๒๐,๐๐๐.๐๐  
-  งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)   ๑๗,๕๕๗,๐๔๖.๑๙      ๑,๒๖๖,๕๐๐.๐๐      ๑,๑๕๕,๓๐๐.๐๐  

 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 
 

๔๑,๒๑๘,๙๒๐.๑๖  ๔๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐  ๔๒,๖๖๐,๐๐๐.๐๐  

  
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
- แผนงานบริหารงานทั่วไป          ๑๓,๙๓๗,๔๐๐.๐๐  
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน             ๑,๒๘๔,๕๐๐.๐๐  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
- แผนงานการศึกษา             ๓,๗๐๕,๔๐๐.๐๐  
- แผนงานสาธารณสุข                ๕๓๒,๐๐๐.๐๐ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 
- แผนงานเคหะและชุมชน             ๖,๐๗๔,๔๐๐.๐๐  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             ๑,๐๒๑,๘๐๐.๐๐  
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                ๖๔๕,๐๐๐.๐๐  
ด้านการเศรษฐกิจ  
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
- แผนงานการเกษตร ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ 
- แผนงานการพาณิชย์                ๓๖๖,๐๐๐.๐๐  



~ ๘ ~ 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
- แผนงานงบกลาง           ๑๔,๙๔๘,๕๐๐.๐๐  

 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 
 

 

๔๒,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ 
 

  

 -  รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้ส่งให้
พร้อมหนังสือนัดประชุมสภาฯ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา -   ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ. 
๒๕๖๑ แล้วนั้น ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปรายในภาพรวมของร่างเทศบัญญัติฯ 

นายศักดิ์ดา -   ในส่วนของข้อมูลตรงนี้ได้ศึกษามาบางส่วนแล้ว ขอสอบถามหน้า ๓๑ หมวดค่าใช้สอย ข้อ ๑.๕ 
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาท าความสะอาดภายในส านักงาน ให้ผู้บริหารมองดูที่การจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมมากกว่าปีที่ผ่านมาแบบก้าวกระโดดมากเกินไปหรือไม่ ผมขอเสนอให้ปรับลดลง
คงเหลือ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท  

นายกเทศมนตรี -   ตามตัวเลขที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ้างคนงานมาปฏิบัติหน้าที่ใน
เทศบาลฯ และได้เพ่ิมค่าจ้างเหมาบริการ ให้ใกล้เคียงกับค่าแรงขั้นต่ าตามกฎหมายฯ ที่ก าหนด และ
จะมีการจ้างคนงานเพ่ิมอีก ๓ คน ในส่วนของงบพัฒนาผมได้ให้ท่านไปสี่ล้านกว่าบาท จัดสรรเป็น   
งบพัฒนาทั้งสองเขตแล้ว ในส่วนของตรงนี้เป็นการบริหารงานภายในของนายกฯ ตอนแรกผมตั้งไว้ที่ 
๖ คน แต่ลดลงเหลือ ๓ คนแล้ว เงินเพ่ิมแค่สองแสนกว่าบาทไม่ได้มากมายอะไร 

นายปริญญา -   ขอสอบถามว่าพนักงานจ้างเหมาที่จะจ้างเพิ่ม ๓ คน ท างานอะไรบ้าง / ต าแหน่งอะไร 

นายกเทศมนตรี -   การท างานภายในเทศบาลยังมีอีกมาก จะพิจารณาดูอีกทีว่าจะให้ท างานในต าแหน่งอะไร 

นายศักดิ์ดา -  การใช้บุคลากรต้องดูว่าขาดอะไร ขอให้ได้คนคุณภาพมาท างาน ในงบประมาณส่วนต่างมันไม่ได้
มากมายอะไร เป็นส่วนต่างเล็กน้อย แต่อยากให้ได้คนคุณภาพ ลดเหลือแค่ ๑ คนได้หรือไม ่

นายกเทศมนตรี -   ๓ คนไม่พอด้วยซ้ า ผมลดจาก ๖ คนเหลือ ๓ คนแล้ว จะให้ลดเหลือ ๑ คน ไม่พอครับ 

นายสันทนา -   เชิญท่านสมาชิกเปิดหน้า ๑ เป็นยอดรวมของบุคลากรทั้งหมด รวมรายจ่ายด้านบุคคล ๒๘.๗๓% 
ตามกฎหมายการบริหารงานบุคคลให้ได้ไม่เกิน ๔๐% เทศบาลของเราถ้าไม่เอาเงินต่าง ๆ มารวม 
น่าจะอยู่ที่ ๓๙% แล้ว ส่วนจะจ้างในต าแหน่งงานอะไรต้องไปดูระเบียบบริหารงานบุคคลที่          
นักทรัพยากรบุคคลอีกทีเพราะกฎหมาย ระเบียบห้ามซ้ ากับต าแหน่งงานของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลนั้น ๆ 

นายสมศักดิ ์-   ผมว่าให้สมาชิกสภาได้อภิปรายก่อน แล้วให้นายกฯ ชี้แจงทีเดียวเลย ดูแล้วมันเกิดการโต้ตอบกัน
ไปมา ไม่จบสักที 

นายสุชาติ -   ผมเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ขอเสนอ
ว่าในปีต่อไปขอให้ลดหมวดค่าครุภัณฑ์ลงบ้าง ให้ไปเพ่ิมในโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อประโยชน์ของพ่ีน้อง
ประชาชน 

นายปริญญา -   ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้แก้ไขหน้า ๑๖๖ 
โครงการที่ ๑.๒.๙ และ ๑.๒.๑๐  ซึ่งค าอธิบายผิดหมู่บ้าน แก้ไขด้วย 



~ ๙ ~ 
 
นายสุพรรณ -   ผมขอสอบถามเรื่องรางระบายน้ า บ้านหัวหนอง งบประมาณที่ได้มันซ้ ากัน ปี ๒๕๖๐ กับ ๒๕๖๑ 

บ้านหัวหนองได้แต่รางระบายน้ า ผมขอถนนอีก ๘๐ เมตรได้หรือไม่ งบประมาณไม่ได้มากมายอะไร 
ขอให้ทางผู้บริหารพิจารณาด้วย 

ประธานสภา -   ตามท่ี สท. สุพรรณกล่าว สรุปได้ว่างบประมาณ ปี ๒๕๖๐ จากถนนมาเป็นรางระบายน้ าแล้ว และ
ในปี ๒๕๖๑ บ้านหัวหนองก็ยังได้รางระบายน้ าอีก โครงการมันซ้ ากัน งบประมาณที่ได้ก็น้อย จึงขอ
ถนนเพ่ิม  

นายกเทศมนตรี -   ขอชี้แจงโครงการฯบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็น
โครงการรางระบายน้ าฯ เหมือนกัน แต่สถานที่ก่อสร้างไม่ซ้ ากัน ส่วนถนนนั้นเป็นความต้องการของ
ประชาชนตามมติประชาคมหมู่บ้านในล าดับถัดไป จึงไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

นายศักดิ์ดา -   ผมเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ขอให้
สมาชิกสภาได้พิจารณาและอภิปรายในเรื่องงบประมาณ ในส่วนอ่ืนเราได้ตกลงกันแล้ว ขอให้นายกฯ 
และทางบริหารพิจารณาเสนอโครงการที่สมาชิกสภาเสนอด้วย เพ่ือให้ร่างเทศบัญญัติฯ ผ่านได้ด้วยดี 
ไม่มีการแปรญัตติ 

นางสมพร -   ตามที่ สท.ศักดิ์ดา ได้ท้วงติงไป ทุกคนก็เห็นด้วยเหมือนกัน แต่ทางนายกฯ ท่านก็ต้องการคนมา
ท างาน เราก็เข้าใจ เพราะงานที่เพ่ิมขึ้น เช่น งานที่สวนอนันตยศ จังหวัดก็เข้ามาท าโครงการ     
หลายอย่าง บางทีก็ใช้คนงานของเรา เลยมีความจ าเป็นที่ต้องการคนงานเพ่ิมขึ้น ในส่วนอ่ืนก็เสนอ
ตามความส าคัญ 

นางสาวเพ็ญวิภา -  ดิฉันเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัดท า
งบประมาณเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล     
ในส่วนของส านักงานเทศบาลก็ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้ในการท างาน ในส่วนของสวนอนันตยศที่ได้
กล่าวถึงกัน อยากให้มีงบประมาณไปปรับปรุงเพิ่มเติมเพ่ือเป็นหน้าตาของเทศบาลเรา อยากเห็นภาพ
ที่ชัดเจนมากขึ้น เพราะเราเป็นเจ้าของพ้ืนที่ เป็นคนในท้องถิ่น จึงอยากเห็นภาพตรงนี้ 

นางสุภาภรณ์ -   เห็นด้วยกับเพ็ญวิภา สวนอนันตยศ เราเอาปลาไปปล่อย ทุกวันนี้ก็เห็นคนไปจับปลากัน อยากให้
น าป้ายไปติด ห้ามจับปลาด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายนเรศน ์-   ผมเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ ผม
ขอขอบคุณกับทางคณะผู้บริหารที่ท่านเห็นความส าคัญของการให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องชาวบ้านตาม
โครงการต่าง ๆ ที่ได้ให้แต่ละหมู่บ้านและในส านักงานเทศบาลด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 -   ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก 

ประธานสภา -   เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 -  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง, งดออกเสียง –ไม่มี-  เวลา 
๑๐.๒๕ น. 

 



~ ๑๐ ~ 
 

 ๔.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (ข้อ ๔๙) 

ประธานสภา -   เมื่อที่ประชุมสภาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว    
ถ้าจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ  
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ข้อ ๔๘ วรรคสาม เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภา
ท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วย 

 

ปลัดเทศบาล -  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สภาฯน าปรึกษาหารือในที่ประชุมว่า คณะกรรมการสภามี 
๒ ประเภท คือ ๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาทั้งหมด มีจ านวนไม่น้อยกว่า      
๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน และ ๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ หรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน  

-  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลที่สมควรจะเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติและมีผู้รับรอง ๒ คน 

ประธานสภา -   ให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติเป็นแบบสามัญ หรือวิสามัญ และขอผู้รับรอง 
๒ ท่าน หากมีผู้แข่งขันให้มีการโหวต 

นายปริญญา   -   เสนอคณะกรรมการแปรญัตติประเภทสามัญ 

 -   ผู้รับรอง  นางสมพร สีเขียว และนางสุภาภรณ์ นันทพันธ์ 

นายนเรศน ์-   เสนอคณะกรรมการแปรญัตติประเภทสามัญ 

 -   ผู้รับรอง  นายสมยศ  ไชยนันตา และ นายปริญญา  สุวรรณศร 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -   ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นประเภทสามัญ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,          
งด ออกเสียง -ไม่มี- 

ประธานสภา -   ต่อไปจะเป็นการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้มีจ านวนเท่าใด ๓ หรือ ๗ คน 
และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

นายนเรศน ์-   เสนอให้มีจ านวน ๗ คน 

 -   ผู้รับรอง  นายสุพรรณ  ทรายหล้า และ นายสวัสดิ์ สอนปิงค า 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 



~ ๑๑ ~ 
 
 -   ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๗ คน ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง 
-ไม่มี- 

ประธานสภา -   ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน หากมี       
ผู้แข่งขันให้มีการลงมติ 

 -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

นายสวัสดิ์ -   เสนอ นายสุพรรณ ทรายหล้า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

 -   ผู้รับรอง  นางสมพร  สีเขียว และนายปริญญา สุวรรณศร 

ประธานสภา -   มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ อีกหรือไม ่

 -   ไม่มีสมาชิกเสนอคนอ่ืน 

 -   คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑  คือ นายสุพรรณ ทรายหล้า 

ประธานสภา -   ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นางสาวเพ็ญวิภา -  เสนอ  นางสมพร  สีเขียว  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  

 -   ผู้รับรอง  นายนเรศน์  ถาวร และ นายสมยศ ไชยนันตา 

ประธานสภา -   มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ อีกหรือไม ่

 -   ไม่มีสมาชิกเสนอคนอ่ืน 

 -   คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๒  คือ นางสมพร  สีเขียว 

ประธานสภา -   ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นายสุชาติ  - เสนอ นายศักดิ์ดา  อุปค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

 -   ผู้รับรอง นายสุพรรณ ทรายหล้า และ นายปริญญา สุวรรณศร 

ประธานสภา -   มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ อีกหรือไม ่

 -   ไม่มีสมาชิกเสนอคนอ่ืน 

 -   คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๓  คือ นายศักดิ์ดา อุปค า 

ประธานสภา -   ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นายปริญญา -   เสนอ นางสาวเพ็ญวิภา  ปงกา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ 

 -   ผู้รับรอง  นายสวัสดิ์  สอนปิงค า และ นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ 

ประธานสภา -   มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ อีกหรือไม ่

 -   ไม่มีสมาชิกเสนอคนอ่ืน 

 -   คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๔  คือ นางสาวเพ็ญวิภา ปงกา 

ประธานสภา -   ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  



~ ๑๒ ~ 
 
นางสุภาภรณ์ -   เสนอ นายนเรศน์  ถาวร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 

 -   ผู้รับรอง  นางสาวเพ็ญวิภา ปงกา และ นายไฉน ชัชวาลย์  

ประธานสภา -   มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ อีกหรือไม ่

 -   ไม่มีสมาชิกเสนอคนอ่ืน 

 -   คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๕  คือ นายนเรศน์  ถาวร   

ประธานสภา -   ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๖ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นางสมพร -  เสนอ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ 

 -   ผู้รับรอง  นางสาวเพ็ญวิภา ปงกา และ นายไฉน  ชัชวาล 

ประธานสภา -   มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ อีกหรือไม ่

 -   ไม่มีสมาชิกเสนอคนอ่ืน 

 -   คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๖  คือ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ 

ประธานสภา -   ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๗ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นายสมยศ -  เสนอ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ 

 -   ผู้เสนอ  นางสมพร  สีเขียว และ นายสุพรรณ ทรายหล้า 

ประธานสภา -   มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ อีกหรือไม ่

 -   ไม่มีสมาชิกเสนอคนอ่ืน 

 -   คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๗  คือ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ 

ประธานสภา -  เป็นอันว่า ที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นายสุพรรณ ทรายหล้า, นางสมพร  สีเขียว, นายศักดิ์ดา 
อุปค า, นางสาวเพ็ญวิภา ปงกา, นายนเรศน์  ถาวร, นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ และนายสุชาติ  
วงศ์สุวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ดังนั้น ขอให้เลขานุการสภาฯ แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๗ ท่านที่ได้รับการ
คัดเลือก เพ่ือท าการคัดเลือกประธานและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 -   ที่ประชุมรับทราบ 

  ๔.๓.  การก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๔๙) 

ประธานสภา -   ต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติฯ ขอให้ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลา
ในการยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง
การเสนอค าแปรญัตติ ต้องเสนอเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติโดยตรงตามระยะเวลาที่
สภาฯ จะได้ร่วมกันก าหนดต่อไป ขอเชิญที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดใน
การยื่นเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ก าหนดสถานที่ในการยื่นค าเสนอแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พงศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ประกอบข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ต่อไป 



~ ๑๓ ~ 
 
นางสาวเพ็ญวิภา -  ขอเสนอระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
   ๑)  เริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
   ๒)  วันพฤหัสบดี  ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๓)  วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๔)  วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 รวมระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ ๒๘ ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ คือ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 -   ผู้รับรอง  นางสมพร สีเขียว และ นายสุพรรณ ทรายหล้า 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -   ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, 
งดออกเสียง -ไม่มี-  ดังนี้ 

   ๑)  เริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
   ๒)  วันพฤหัสบดี  ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๓)  วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๔)  วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 รวมระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ ๒๘ ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ คือ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

นายสุชาติ -   แจ้งทางผู้บริหาร เรื่องไฟฟ้าที่ได้สอบถามไป ยังไม่ได้ด าเนินการให้ ถนนยังมืดเหมือนเดิม ชาวบ้าน
สอบถามมาตลอด สายเรือนไผ่ – โรงเรียนบ้านปันง้าว จนสุดซอย 

ปลัดเทศบาล -   จะด าเนินการแจ้งให้ช่างไฟฟ้าด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

นายสุชาติ -   ถนนเส้นไปโรงเรียนบ้านปันง้าว เป็นหลุม เป็นบ่อ ฝากทางผู้บริหารดูแลด้วย 

นางสมพร -   ถนนสายปางม่วง – บ้านแม่ฮาว เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ขอ      
ยาง มะตอยไปใส่หลุม ก็ใช้การได้ระยะหนึ่ง ซึ่งตอนนี้มันหลุดแล้วหลุมลึกกว่าเดิม กว้างกว่าเดิม เป็น
อันตรายต่อผู้ใช้ถนนมาก 

นายดนัย -   แจ้งกับท่านสมาชิกสภาทุกท่าน พรุ่งนี้จะซ่อมแซมถนนลูกรังให้ของบ้านแม่ฮาว  ขอให้ท่านแจ้ง
ชาวบ้านทราบด้วย 

นางสาวเพ็ญวิภา -  ในเรื่องของลูกรัง มีซอยอยู่หนึ่งซอย ไม่ได้เทคอนกรีต สงสารชาวบ้านที่สัญจรไปมามาก ยังไง
พรุ่งนี้ถ้าลูกรังเหลือขอเอาไปเกลี่ยให้ด้วย 

ประธานสภา -   คิดว่าลูกรังในวันพรุ่งนี้ที่จะเอาไปเทคงไม่พอ ให้ท่านไปเขียนค าร้องมาใหม่ จะได้จัดซื้อมาใหม่ 



~ ๑๔ ~ 
 
นายศักดิ์ดา -   ขอเสนอเรื่องชาวนา ช่วงนี้หน้าน้ าหลาก เหมืองฝายช ารุด ขอให้เทศบาลเตรียมกระสอบทราย     

ไว้ด้วย เผื่อว่าฝายช ารุด ชาวบ้านมาร้องขอจะได้มีให้ อีกเรื่อง ยาฆ่าเพลี้ยในใบข้าว ให้ดูยี่ห้อด้วย 
เพราะอาจจะดื้อยาได ้

ประธานสภา -   ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นศัตรูพืช โรคพืชจะเป็นเชื้อรา และศัตรูพืชเป็นแมลง ก็จัดซื้อยาฆ่าเพลี้ย 
หนอนใต้ใบ และช่วยจัดซื้อกระสอบทรายไว้ด้วย 

นายวีระ -   เรื่องยาฆ่าเพลี้ยในใบข้าวได้จัดซื้อแล้ว ภายในอาทิตย์นี้ โรคดื้อยา เกษตรอ าเภอห้างฉัตรแนะน าให้
เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว อีกเรื่องเรื่องกระสอบทรายให้แจ้งเข้ามาเป็นค าร้องนะครับ แล้วผมจะออกไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ถึงจะด าเนินการจัดซื้อได้ 

นายทองเหรียญ -   น าเรียนเรื่องสลากภัตร บ้านปันง้าว ขอบคุณเทศบาลล่วงหน้าที่จะสนับสนุนงบประมาณให้ เชิญ  
ทุกท่านร่วมงานในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา -   เราได้ตั้งงบประมาณไว้ให้ทุกปีครับ เพราะเป็นเรื่องของงานประเพณี 

 -  ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๐  น.      

         (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี นิวัฒน์  ตั้งตรง ผู้บันทึกการประชุม 
                         (นิวัฒน์  ตั้งตรง) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
   

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

   (ลงชื่อ)       สุภาภรณ์  นนัทพันธ์     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

(ลงชื่อ)    ปริญญา  สุวรรณศร    กรรมการ  (ลงชื่อ)        ศักดิ์ดา  อุปค า  กรรมการ 
         (นายปริญญา สุวรรณศร)                   (นายศักดิ์ดา  อุปค า)  
        สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 


