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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

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

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๒ นางสาวเพ็ญวิภา  ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๓ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๔ นายสุพรรณ ทรายหล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๕ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๖ นายไฉน  ชัชวาลย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๗ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๘ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๙ นายสมยศ  ไชยนันตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๐ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๑ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
  ๑ นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายไพโรจน์  สุขค าเมือง  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายศรีรัตน์  ใจสิน  ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ 
  ๔ ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายสันทนา  ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ๖ นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนาย อาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -  แจ้งนางสมพร  สีเขียว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ลากิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

 -   ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 

 -  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัย
ที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

ประธานสภา -   จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน       
การประชุมหรือไม่ 

 -   ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ด้วยเสียง ๑๑ 
เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-   (ลากิจ ๑ คน) 

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 แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ครั้งที่ ๒) รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ระหว่าง ๑๙ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

ประธานสภา -   ด้วยได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาลว่าขอแจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ระหว่าง ๑๙ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  
ขอเชิญคุณสันทนา ปันตอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภา     
เพ่ือทราบ 

นายสันทนา -   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน จาก
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) รอบเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ (ระหว่าง ๑๙ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จ านวน ๕๖๐ โครงการ, โครงการในแผนด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐, โครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๙๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕, 
โครงการที่ได้ด าเนินการจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ 
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กันยายน ๒๕๖๐) จ านวน ๑๐๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘  ซึ่งครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ถึง ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐) ได้ด าเนินการไปจ านวน ๒๙ โครงการ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑๙ 
เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ได้ด าเนินการไป จ านวน ๗๓ โครงการ ในส่วนของการใช้จ่าย
งบประมาณ เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม   
เทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๕๙ โครงการ จ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๓๓,๘๑๙,๐๘๖.๙๘ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน ๕๙ โครงการ จ านวนเงิน 
๓๓,๘๑๙๐๘๖.๙๘ บาท  โครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ขอให้สภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร เน้นด้านเศรษฐกิจของชุมชนให้มากขึ้น เพราะงบประมาณ     
ที่ลงไปด้านนี้แค่สามหมื่นกว่าบาท จึงขอฝากมายังผู้บริหารและสภาเทศบาลพิจารณาด้านนี้ด้วย  
ส่วนโครงการต่อเนื่องที่ด าเนินการแล้ว และมีการท างานต่อเนื่อง เช่น บ้านหัวหนอง ที่ได้ท า       
รางระบายน้ าเชื่อมต่อกับทางหลวง และได้ท าต่ ากว่าของทางหลวง ท าให้น้ าขังในท่อและในหมู่บ้าน 
ชาวบ้านจึงมีการร้องฝากมาทางผู้ใหญ่บ้านมา ขอฝากทางผู้บริหารแก้ไขด้านนี้ด้วยครับ ในส่วนของ
งบประมาณที่อุดหนุนให้โรงเรียนที่โรงเรียนได้สอบถามมา เงินงบประมาณเข้ามาประมาณแสน    
กว่าบาท จึงยังไม่สามารถจะอุดหนุนเงินให้โรงเรียนได้ จึงแจ้งมาเพ่ือทราบครับ 

นายกเทศมนตรี -   ในเรื่องของแผนพัฒนาและงบประมาณที่ผ่านมา ทุกโครงการที่บรรจุเข้าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ด าเนินการทุกโครงการ ถนนบ้านสายบ้านแพะดอนสัก (ต้นผึ้ง)–วัดดอนมูล บ้านหัวหนอง, 
อาคาร อสม.บ้านแม่ฮาว, ถนนบ้านขามแดง ได้ผู้รับจ้างแล้วก็คงจะเริ่มท างานแล้วครับ ส่วนเรื่อง  
รางระบายน้ าบ้านหัวหนอง ก็ได้แจ้งช่างแล้ว จะด าเนินการแก้ไขให้ครับ 

ประธานสภา -   จากการรายงาน ให้เทศบาลส่งเสริมงบประมาณในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชน ผมก็ยอมรับว่าไม่ค่อย
ได้สนับสนุนเงินด้านนี้  ส่วนใหญ่งบประมาณไปลงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไปเยอะ ก็คงต้องมา
ปรึกษาหารือกันใหม ่

ประธานสภา -   ระเบียบวาระนี้เป็นการแจ้งเพ่ือให้ที่ประชุมสภารับทราบ ไม่มีการอภิปรายแต่อย่างใด  

 - ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

นายกเทศมนตรี -   งานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๐ นี้ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท ก็ได้เชิญผู้ใหญ่บ้านทุกบ้าน, เจ้าหน้าที่, ผอ.กองคลัง มาเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกัน 

ปลัดเทศบาล -   งานลอยกระทง งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท เท่าปีที่แล้ว แต่ปีที่แล้วไม่ได้จัด ซึ่งปีนี้มี
แนวทางให้ท่านได้พิจารณา ๑)  ในภาพรวมให้เทศบาลจัด  ๒)  แบ่งเป็นเขต เขต ๑ เขต ๒ และ ๓)  
จัดตามหมู่บ้าน จึงฝากให้ทุกท่านได้พิจารณา ในเรื่องการเบิกจ่าย จ่ายตามข้อเท็จจริง 

นายกเทศมนตรี -   ให้จัดตามหมู่บ้าน โดยการน าของผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้าน 

นายศักดิ์ดา -   งานประเพณีลอยกระทง การจัดงานไม่ได้ประชุมเลย ผมเป็นสมาชิกสภาไม่สามารถแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ได้  สภาอนุมัติ เงินแล้ว แต่ก็ ไม่ได้ประชุมกัน การจัดงานแต่ละหมู่บ้านก็มีการท้วงติงกัน               
ให้นายกเทศมนตรี  ผู้ใหญ่บ้านประชุมกัน ไม่อยากให้เกิดปัญหา คุยกันให้เข้าใจ 

นายกเทศมนตรี -   ที่ผ่านมา มีเรื่องการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงไม่ได้ประชุมกันเรื่อง
การจัดงานลอยกระทง จึงมาประชุมกันในวันนี้ ก็ยอมรับว่าเร่งด่วนก็จะให้เจ้าหน้าที่รีบด าเนินการให ้
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นายสุพรรณ -   การจัดงานประเพณีตามหมู่บ้านก็ดี แต่อยากให้จัดสรรงบประมาณเท่ากัน ไม่ควรตัดงบประมาณ

บ้านเล็กบ้านใหญ่ และเวลาจัดงานควรแจ้งสมาชิกทราบ ไม่แจ้งสมาชิกสภาเลย แต่ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน 
ผมเป็น สท. ไม่ทราบเรื่องเลย หมู่บ้านมีการประชุมกัน ผมไม่สามารถตอบในที่ประชุมได้เลย 

นายกเทศมนตรี -   ก็ขอบคุณที่ท่านได้ท้วงติงมา จึงได้จัดประชุมในวันนี้ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ -  ผมขอแจ้งเพ่ือทราบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ กับ หมู่ ๙ มีการโทรศัพท์มาถามผมว่าจัดงานลอยกระทง
หรือไม่ ผมก็ไม่ทราบ ผมก็ถามกลับไปว่าบ้านท่านจัดหรือไม่ ก็มีค าตอบมาว่า จัดกันทุกบ้าน ผมถาม
ไปทาง สท.สุพรรณ ท าไมไม่แจ้ง ก็เลยทราบวันนี้ว่าไม่ได้มีการประสานงานกันเบื้องต้น สมาชิกสภา   
ก็ไม่ทราบ ในเรื่องของงบประมาณท่ีจะจัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน ก็ขอให้เหมาะสมด้วยครับ 

นายศักดิ์ดา -   นี่คือการปรับปรุง แก้ไข ขอให้ผู้บริหารแจ้งแต่ละหมู่บ้านเลยครับว่าแต่ละบ้านได้กี่บาท จะได้
น ามาพิจารณาร่วมกัน 

นายวสันติ์ -   ก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วย ช่วงก่อนยอมรับว่ายุ่งกับงานถวายดอกไม้จันทน์ ก็มีการสอบถามมา
หลายหมู่บ้านก็แจ้งไปว่า จะประชุมหารือกันในวันจันทร์ ต้องมาคุยกันครับว่าจัดอะไรบ้างให้
เหมาะสมกับงบประมาณ 

นายศักดิ์ดา -   ผมอยากได้ความชัดเจนเรื่องงบประมาณท่ีจะจัดสรรให้แต่ละบ้าน เพื่อจะน ามาพิจารณากัน 

นายกเทศมนตรี -   เรื่องงบประมาณเป็นของเทศบาล แล้วให้หมู่บ้านด าเนินการตามประเพณีของหมู่บ้าน 

ประธานสภา -   ผมว่ารอประชุมกันกับผู้ใหญ่บ้านอีกรอบดีกว่าครับ ก่อนจะสรุปกัน 

นายปริญญา -   ผมขอติดตามเรื่องเมรุบ้านปันง้าว มันเสีย จะใช้งานเตาเผาก็ใช้ไม่ได้ ขอสอบถามความคืบหน้า 

นายกเทศมนตรี -   ตอนแรกว่าจะเรื่องเข้าที่ประชุมสภาวันนี้ แต่พอปรึกษาท่านปลัด มันติดที่ข้อกฎหมาย เชิญท่าน
ปลัดชี้แจงครับ 

ปลัดเทศบาล -   เรื่องเมรุบ้านปันง้าว ตอนแรกว่าจะริบเงินหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้าง แต่การจะริบเงินจะต้อง
มีการขึ้นศาล เพื่อให้ศาลสั่งริบเงินหลักประกันสัญญา ถ้าศาลสั่งผู้รับจ้างก็จะกลายเป็นผู้ทิ้งงาน แล้ว
เราถึงด าเนินการต่อไปได้ แต่หากน าเงินงบประมาณไปท าในตอนนี้เลย เทศบาลก็ผิดครับ ท าไม่ได้ 
ผมได้ติดต่อไปยังผู้รับจ้างแล้วว่าให้มาซ่อมแซม หากไม่ซ่อมเทศบาลจะฟ้องศาลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้วบริษัทห้างร้านของท่านจะกลายเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่สามารถรับงานได้เลย 
เขาก็รับปากจะมาซ่อมให้ครับ ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร จะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบครับ 

นายสันทนา -   เรื่องของการทบทวนแผนพัฒนา ๔ ปี  ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร / สมาชิกสภา / ผู้ใหญ่บ้าน มา
ประชุมหารือเบื้องต้นในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา  จึงแจ้ง
เพ่ือทราบครับ 

 

 -  ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๒๐  น.  

 



~ ๕ ~ 
 
 

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

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 
๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม 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 ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 


