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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒     ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายไพโรจน์  สุขค าเมือง  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายดนัย เมืองฝั้น  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายวสันต์  หนองปิงค า  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๔ นายศักดิ์  สอนปิงค า  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายศรีรัตน์   ใจสิน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ 
  ๖ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๗ นางเพลินพิศ สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๘ นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

  ๙ นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด 
๑๐ นายสันทนา ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๑๑ นางรัชนีย์ สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๒ ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนาย อาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -  ด้วยลูกชาย สท.สุชาติ  วงศ์สุวรรณ ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ก็ขอแสดงความ
เสียใจด้วย และวันนี้หลังจากเลิกประชุมสภา ขอเชิญทุกท่านร่วมวางพวงหรีดพร้อมกันครับ 

 -  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

ประธานสภา -  จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน       
การประชุมหรือไม่ 

ประธานสภา  -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง,        
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-   (ลากิจ ๑ คน) 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

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. 
                          ๒๕๖๒ (วาระ ท่ี ๑) 

ประธานสภา -  ด้วยสภาฯ ได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นวาระที่ส าคัญของการท าหน้าที่     
ของสภาฯ เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่าง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต่อไป 

นายกเทศมนตรี -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ทุกท่าน 

       บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล       
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จึงขอชี้แจงให้         
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ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. สถานการณ์คลัง 
 ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมีสถานะ

การเงิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 
 ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น     ๒๐,๗๖๖,๖๐๗.๔๙  บาท 
 ๑.๑.๒  เงินสะสม                 ๖,๘๗๒,๔๐๕.๙๔  บาท 
 ๑.๑.๓  ทุนส ารองเงินสะสม                          ๘,๐๔๐,๑๘๐.๑๑  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. ๒๕๖๐ 
 (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๓๘,๙๒๙,๔๕๕.๙๓ บาท   ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร        ๑,๔๖๔,๙๐๙.๐๐  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                 ๘๓๑,๙๕๙.๕๐  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                               ๒๖๑,๖๖๘.๔๙  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   -  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                              ๔๒,๖๗๕.๐๐  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน             ๒,๘๐๐.๐๐  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร         ๑๙,๓๕๐,๗๓๕.๙๔  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                          ๔,๓๔๔,๖๘๖.๐๐  บาท 
 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                        ๑๒,๖๓๐,๐๒๒.๐๐  บาท 
 (๓) รายจ่ายจริง  จ านวน ๓๘,๒๒๖,๙๐๖.๔๗  บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง                            ๑,๓๑๖,๐๒๙.๐๐  บาท  
  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)     ๑๐,๒๕๓,๗๗๓.๐๐  บาท 
  งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  
           ๖,๕๒๖,๖๒๗.๔๗  บาท 
  งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                 ๖,๐๒๙,๐๙๕.๐๐  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)     -  บาท 
  งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                            ๙๖๔,๕๐๐.๐๐  บาท 
 (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      ๑๓,๑๓๖,๘๘๒.๐๐  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. ๒๕๖๒ 

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 

๒.๑ รายรับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น         ๔๖,๔๗๙,๖๐๐.๐๐ บาท 
 

รายรับ 
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
รายได้จัดเก็บเอง    
๑.  หมวดภาษีอากร       

๑,๔๖๔,๙๐๙.๐๐  
     

๑,๓๔๘,๐๐๐.๐๐  
      

๑,๕๓๕,๐๐๐.๐๐  
๒.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        ๘๓๑,๙๕๙.๕๐         ๘๒๘,๗๐๐.๐๐         ๘๘๔,๙๐๐.๐๐  
๓.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        ๒๖๑,๖๖๘.๔๙         ๔๐๐,๐๐๐.๐๐         ๒๗๙,๖๐๐.๐๐  
๔. หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ - - - 
๕.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          ๔๒,๖๗๕.๐๐           ๒๒,๘๐๐.๐๐         ๒๘๐,๐๐๐.๐๐  
๖.  หมวดรายได้จากทุน            ๒,๘๐๐.๐๐               ๕๐๐.๐๐              ๕๐๐.๐๐  

 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 
 

    ๒,๖๐๔,๐๑๑.๙๙ ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐      ๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่ รั ฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.  หมวดภาษีจัดสรร 

 
 
     

๑๙,๓๕๐,๗๓๕.๙๔  

 
 
    

๑๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  

 
 
    

๒๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐  
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๙,๓๕๐,๗๓๕.๙๔    ๑๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
๑.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
๒. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ 

 
 

    ๔,๓๔๔,๖๘๖.๐๐    
๑๒,๖๓๐,๐๒๒.๐๐  

 
 

    ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐    
๑๔,๖๖๐,๐๐๐.๐๐  

 
 

    ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐     
๑๖,๙๗๙,๖๐๐.๐๐  

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

  ๑๖,๙๗๔,๗๐๘.๐๐     ๒๐,๖๖๐,๐๐๐.๐๐     ๒๒,๙๗๙,๖๐๐.๐๐ 
 

รวมรายรับ 
 

๓๘,๙๒๙,๔๕๕.๙๓    ๔๒,๖๖๐,๐๐๐.๐๐  ๔๖,๔๗๙,๖๐๐.๐๐  
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
๒.๒ รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น     ๔๖,๔๗๙,๖๐๐.๐๐.- บาท   

    

รายจ่าย 
จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

จ่ายจากงบประมาณ    
-  งบกลาง   ๑๓,๑๓๔,๒๔๙.๐๐    ๑๔,๙๔๘,๕๐๐.๐๐    ๑๗,๒๘๙,๙๐๐.๐๐  
-  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า   ๑๑,๔๗๘,๙๓๕.๐๐    ๑๓,๕๙๗,๔๐๐.๐๐    ๑๕,๖๓๘,๓๐๐.๐๐  
   และค่าจ้างชั่วคราว)    
-  งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ     ๖,๖๒๐,๑๒๗.๔๗    ๘,๐๕๔,๐๐๐.๐๐         ๘,๘๑๐,๙๘๐.๐๐  
   วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)    
-  งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     ๖,๐๒๙,๐๙๕.๐๐     ๔,๘๘๔,๘๐๐.๐๐       ๓,๖๔๒,๑๗๐.๐๐   
-  งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) -          ๒๐,๐๐๐.๐๐           ๒๐,๐๐๐.๐๐  
-  งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)        ๙๖๔,๕๐๐.๐๐      ๑,๑๕๕,๓๐๐.๐๐       ๑,๐๗๘,๒๕๐.๐๐  

 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 
 

๓๘,๒๒๖,๙๐๖.๔๗  ๔๒,๖๖๐,๐๐๐.๐๐  ๔๖,๔๗๙,๖๐๐.๐๐  

  
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

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

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
- แผนงานบริหารงานทั่วไป           ๑๓,๙๘๕,๖๘๐.๐๐         
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน             ๒,๐๙๔,๑๐๐.๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
- แผนงานการศึกษา             ๓,๙๐๗,๘๒๐.๐๐  
- แผนงานสาธารณสุข               ๙๗๔,๙๐๐.๐๐  
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 
- แผนงานเคหะและชุมชน             ๕,๔๗๒,๘๐๐.๐๐  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             ๑,๓๘๙,๔๐๐.๐๐  
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                ๗๐๕,๐๐๐.๐๐  
ด้านการเศรษฐกิจ  
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
- แผนงานการเกษตร                ๑๔๐,๐๐๐.๐๐  
- แผนงานการพาณิชย์                ๕๒๐,๐๐๐.๐๐  
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ด้าน ยอดรวม 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
- แผนงานงบกลาง           ๑๗,๒๘๙,๙๐๐.๐๐  

 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 
 

       

๔๖,๔๗๙,๖๐๐.๐๐ 

  

 -  รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้ส่งให้
พร้อมหนังสือนัดประชุมสภาฯ หากมีการผิดพลาดด้านโครงการหรือตัวหนังสือ ขอให้แจ้งแก้ไข    
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา -  ขอเชิญท่านปลัดฯ ซึ่งเป็นเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายและขั้นตอนการพิจารณา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบครับ 

ปลัดเทศบาล -  ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมาย
จัดตั้งเทศบาล ต่อไปเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาที่จะอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ   
จะอภิปรายอย่างกว้างหรืออย่างแคบก็แล้วแต่ท่าน และร่างเทศบัญญัติได้ส่งให้ท่ านแล้วครับ ผมขอ     
น าเรียนข้อกฎหมาย ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนในการพิจารณาแห่งร่าง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่สภาฯ จะต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งพอสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 

 - การพิจารณาร่างเทศบัญญัตินั้น เริ่มจากนายกเทศมนตรีกล่าวค าแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย และเปิดให้สมาชิกสภาได้อภิปรายว่าที่ตั้งรายการในร่างเทศบัญญัตินั้นเหมาะสมหรือไม่       
มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร การอภิปรายหากอภิปรายไม่เสร็จภายในวันนั้น สามารถอภิปราย
ต่อในวันต่อไปได้ หากอภิปรายเสร็จให้สภาพิจารณาว่าจะรับร่ างหรือไม่รับร่าง การพิจารณาร่าง   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้ สภาฯ จะต้องพิจารณา
เป็นวาระ ๆ ไป โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ซึ่งได้สรุปสาระส าคัญไว้ว่า 
วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ สภาต้องพิจารณาว่าร่างเทศบัญญัติที่น าเสนอโดยท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาลนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ ให้สภาได้พิจารณาและอภิปรายอย่างกว้างขวาง 
อาจใช้เวลาหลายวัน ก็ได้ ท่านสมาชิกอาจะซักค้าน หรือสนับสนุนแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ในข้อใดเรื่องใดก็ได้ และท่านนายกเทศมนตรี หรือคณะผู้บริหารอาจจะตอบค าถาม
หรือเหตุผลอ่ืนใดในการตั้งงบประมาณรายจ่าย ในข้อใดเรื่องใดตามที่ประธานสภาจะอนุญาต เมื่อ
สภามีการอภิปรายอย่างเหมาะสมแล้ว สมาชิกสภาเสนอขอให้ปิดการอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะ          
รับหลักการหรือไม่ 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 
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หากสภาไม่สามารถพิจารณาได้ภายในสามสิบวัน หรือเกิดความวุ่นวายในสภา ผู้ว่าฯ อาจรายงานต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภาได้ หรือในทางกลับกันหากนายกเทศมนตรี ด าเนินการ
โดยมิชอบตามกฎหมาย ไม่สามารถเสนอต่อสภาพิจารณาได้ ผู้ว่าฯ อาจรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยสั่งนายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งได้   

-  หากสภารับหลักการ ในวาระที่ ๑ สภาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่าง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่สภาก าหนดตามระเบียบการประชุมสภาฯ ในวาระนี้
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องเลือกประธานภายใน ๒๔ ชั่วโมง สภาจะมี
มติร่วมกันว่าจะแปรญัตติกี่วัน กี่ชั่วโมง สมาชิกหรือคณะผู้บริหารอาจยื่นค าขอแปรญัตติได้ภายใน
ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ การยื่นเรื่องขอแปรญัตติต้องยื่นภายในก าหนดเวลาต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติเท่านั้น หากยื่นหลังจากนั้นจะไม่มีผล  

- ภายในระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติที่สภาก าหนด ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาผู้ใดเห็นว่าควรจะ
แก้ไขเพ่ิมเติมแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ก็ให้เสนอค าขอแปรญัตติเป็นหนังสือ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติเป็นรายข้อ การยื่นค าแปรญัตต ิท่านอาจกระท าได้เฉพาะขอแปร
ลดจ านวนเงินหรือรายจ่ายที่ขออนุญาตจ่ายได้ ห้ามมิให้แปรรายจ่ายขึ้นมาใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย 
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่มีค ารับรองของนายกเทศมนตรี
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล และห้ามมิให้แปรญัตติในรายการต่อไปนี้คือ ดอกเบี้ยและการส่งใช้ต้นเงิ นกู้ 
และรายจ่ายตามที่กฎหมายให้จ่าย เช่น เงินเดือน เป็นต้น  คณะกรรมการจะต้องประชุมพิจารณา
แห่งร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยให้แจ้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้เสนอญัตติ ผู้แปรญัตติทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดนัดประชุม คณะกรรมการต้องบันทึกความเห็ นต่อ
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 การอภิปรายให้อภิปรายได้ทุกคน หากเห็นสมควรก็ลงมติครับ 
 

ประธานสภา -  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปรายอย่างกว้างขวางหรืออย่างแคบ หรือสอบถามได้รับ 
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นายสมยศ -  ผมได้อ่านและพิจารณาแล้วของทุกหมู่บ้าน ผมเข้าใจว่างบประมาณไม่เพียงพอ แต่อยากให้ทาง

บริหารเรียนชี้แจงกับทางสมาชิกสภาด้วย แผนก็ได้ประชาคมชาวบ้านแล้ว ก็น่าจะท าตามแผนเท่านั้น 
หากจะเอาแผนอ่ืนมาทับหรืองบประมาณไม่เพียงพอ ก็ควรชี้แจงให้ สท. ทราบด้วย ท าไมถึงข้ามไป 
อย่างถนนที่ประชาคมแผนมีความยาว ๖๐๐ เมตร หากงบประมาณไม่เพียงพอก็ตัดเหลือสัก ๓๐๐ 
เมตรก่อนก็ได้ แล้วหากมีงบประมาณแล้วค่อยท าต่อ แต่ก็ไม่บอกกันเลย ตัดทิ้ งไปเลย ซึ่งทาง       
สท.สวัสดิ์ กับ สท. สุชาติ ก็ได้แจ้งชาวบ้านไปแล้วว่าได้ถนนสายนี้แน่นอน แต่พอมาดูในร่าง        
เทศบัญญัติฯ กลับเป็นว่าไม่มีโครงการนี้ หากมีชาวบ้านมาร้องเรียนจะท าอย่างไร 

นายปริญญา -  ขอเสริมทางท่าน สท. สมยศ ขออธิบายเพ่ิมเติม โครงการในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ล าดับที่๑ ๒ และ ๓ ท่านไม่น ามาท า แต่ท่านน าล าดับที่ ๔ มาท าในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ 
ล าดับที่ ๒ และ ๓ หายไปไหน  

นายกเทศมนตรี -  ในเรื่องนี้ท่านสมาชิกได้ไปส ารวจกับทางช่างมาแล้ว ได้ลงชื่อก ากับแล้ว ท่านก็น่าจะทราบดี       
มันเป็นเรื่องของการท างานครับ 

นายสมยศ -  การเปลี่ยนล าดับในแผนพัฒนา ทางบริหารไม่ได้เปลี่ยนเองหรือครับ ช่างเป็นคนเปลี่ยนหรือครับ 

นายปริญญา -  การลงส ารวจพ้ืนที่ ทางสมาชิกได้ลงชื่อในแบบส ารวจแล้วก็จริง แต่ตอนมาจัดท าร่างงบประมาณ
รายจ่าย ท่านเอาล าดับอื่นข้ึนมาท า ไม่ได้ล าดับตามแผนครับ 

ปลัดเทศบาล -  ในเรื่องนี้ โครงการในล าดับที่ ๑ เป็นถนนซึ่งถนนเส้นนี้จะใช้งบประมาณไปล้านกว่าบาท แล้ว
โครงการอื่นจะไม่ได้ท าเลย ทาง ผอ.กองช่างจึงได้มาเสนอกับท่านนายกฯ ว่า ถ้าเอาโครงการนี้มาท า 
โครงการอื่น หมู่บ้านอื่น จะไม่ได้เลยตามงบพัฒนาที่ได้จัดสรรไว้ จึงได้เอาล าดับนี้ขึ้นมา 

นายทวิช -  การส ารวจตามแผนถูกต้องครับ แต่พอมาน ามาค านวณงบประมาณ ซึ่งโครงการนี้เป็นด้านที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณไปล้านกว่าบาท ถ้าเราเอาโครงการในล าดับที่ ๑ มาท าคือ ก่อสร้าง
ถนนเลาะล าน้ าแม่ฮาวใช้งบประมาณไปล้านกว่าบาท หมู่บ้านอ่ืนก็จะไม่ได้รับการจัดสรรอะไรเลย 
ส่วนล าดับที่ ๒ รางระบายน้ าก็ใช้งบประมาณหกแสนกว่าบาท หากดูตามความเหมาะสมแล้ว ผมจึง
แจ้งให้ท่านนายกข้ามไปล าดับที่ ๔  หากจะตัดความยาวถนนเหลือ ๒๐๐-๓๐๐ เมตร คืองานก่อสร้าง
มันขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าของงบประมาณที่ท าลงไป หากตัดแล้วมันไม่คุ้มค่าเลย และท าไปแล้วเกิด  
น้ าท่วมใช้งานไม่ได้อีก ผมจึงเสนอให้ท่านนายกเลือกในล าดับที่ ๔ ครับ 

นายสวัสดิ์ - ผมได้คุยกับเจ้าของที่นาแล้วก็รับปากไปได้ถนนเส้นนี้แน่นอน แต่พอเอกสารออกมากลับไม่ได้ จึงขอ
ค าตอบด้วยครับ 

นายทวิช -  คือเงินงบประมาณของเทศบาลมีไม่เพียงพอครับ หากท าแค่ครึ่งเดียวมันก็ไม่สมควรท า ไม่คุ้มค่า 
ตอนผมค านวณแค่ถนนลูกรังนะครับยังไม่ได้ค านวณก าแพงตลิ่ง หากท าทั้งหมดผมว่าเกือบสองล้าน 
ผมคิดว่าหากมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมฯ หรือหน่วยงานอ่ืนมา เราค่อยเอาเงินงบประมาณ     
ตัวนั้นมาท า คือเสนอโครงการไป พอได้งบประมาณอุดหนุนมาค่อยมาท า น่าจะดีกว่านะครับ 

นายศักดิดา -  เนื้อหาสาระของท่าน สท. ทั้งสองท่านได้อภิปรายมา คือก่อนท างบประมาณได้ขอท าประชาคม
ร่วมกับชาวบ้าน กว่าจะผ่านหมู่บ้านมา เรียงล าดับความส าคัญความต้องการของพ่ีน้องชาวบ้านตาม
ใบขวางที่เราเห็นกัน แต่พอมาท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีกลับไม่เอาล าดับที่ ๑ มาท า หาก
โครงการในล าดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอ ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะบริหารงบประมาณให้
เพียงพอ ผมอยากเห็นภาพของงานโครงการมากจากล าดับตามแผนพัฒนาของเทศบาล เรียงล าดับ
จาก ๑ ไป ๒ ไป ๓ แต่หากงบประมาณไม่เพียงพอก็ควรจะแจ้งให้ทราบก่อนท าครับ 
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นายกเทศมนตรี -  การจัดท าแผนหรือการคัดเลือกโครงการมาท างบประมาณรายจ่ายมาจากความเดือดร้อนของ      

พ่ีน้องชาวบ้านทั้งนั้นครับแต่ต้องดคูวามเหมาะสมและงบประมาณด้วย 

นายปริญญา -  หากเอาโครงการในล าดับ ๔ มาท า มันจะผิดหรือไม่ครับ หากว่าเราไม่ท าตามแผนที่ได้ประชาคม
ชาวบ้านมา 

ปลัดเทศบาล -  โครงการที่ได้อภิปรายมา คือได้ผ่านประชาคมชาวบ้านมา พ่ีน้องชาวบ้านต้องการ แต่ ความ
เหมาะสมของโครงการประกอบกับพ้ืนที่ก่อสร้าง และงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการต้องใช้เงิน
จ านวนมาก  มีปัญหาอุปสรรคของโครงการนั้น ๆ หากท าเพียงเท่างบประมาณที่มีอยู่ก็จะไม่เกิด
ประโยชน์ ไม่คุ้มค่าของเงินงบประมาณ  ดังนั้นท่านนายกฯ ได้พิจารณาโครงการตามแผนในล าดับ    
ถัดมา  ท่านนายกฯ อาจจะพิจารณาของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนมาท า ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางคณะ
ผู้บริหารและในระหว่างปีท่านนายกฯ อาจน าเงินที่ยังไม่มีความจ าเป็นมาโอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่
ได้ครับ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ท่านนายกฯ ได้ท าตามแผนแล้ว แต่ไม่ได้น าโครงการในล าดับ
ที่ ๑ มา เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องไปน าโครงการที่งบประมาณเพียงพอที่ท าได้มาท า 

นายสุพรรณ -  เราปรับเป็นแนวถนนลูกรังก่อนก็ได้ครับ มันสามารถท าได้ครับหากได้งบประมาณตามนี้  

นายทวิช -  คือตามแผนพัฒนาของเทศบาล ชื่อโครงการมันเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น ซึ่งตามระเบียบพัสดุ
ฉบบัใหม่ งานก่อสร้างทุกโครงการต้องมีวิศวกรรับรอง หากท าตามท่ีท่าน สท.สุพรรณแนะน า มันไม่มี
วิศวกรมารับรองแบบให้ครับ มันท าไม่ได้ครับ เขาจะต้องดูความคุ้มค่าของงบประมาณ ความคงทน
ถาวรของถนน หากท าไปแล้วเกิดน้ าท่วมจากอุทกภัยก็ไม่เป็นไร แต่หากเกิดจากการใช้งาน ใช้งานไป
ไม่ถึง ๑ ปี แล้วถนนยุบเป็นหลุม ก าแพงตลิ่งพัง คนออกแบบ คนรับรองแบบ หากหน่วยตรวจสอบ
มาตรวจสอบจะต้องหาผู้รับผิด ข้าราชการก็โดนวินัยแน่นอนครับ 

นายสมยศ -  คือเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แล้วหากเอาโครงการในล าดับที่ ๔ มาท า หากชาวบ้านไม่ยอมไป
ร้องเรียน แล้วสภาจะมีความผิดหรือไม่ครับ 

ปลัดเทศบาล -  การพิจารณาของสภา ก็ดูว่ามีในแผนพัฒนาของเทศบาลหรือไม่มี นายกฯ มีเหตุผลหรือไม่ที่เปลี่ยน
โครงการ ซึ่งหากตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรมี      
ไม่เพียงพอ และท่าน ผอ.กองช่างก็ได้ชี้แจงว่า งานก่อสร้างทุกอย่างจะต้องมีวิศวกรรับรองแบบตาม
ระเบียบพัสดุใหม่  อย่างที่ผมได้น าเรียนตอนแรกแล้วว่า มันเป็นความเหมาะสมของโครงการ
ประกอบกับพ้ืนที่ก่อสร้าง และงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการต้องใช้เงินจ านวนมาก  มีปัญหา
อุปสรรคของโครงการนั้น ๆ หากท าเพียงเท่างบประมาณที่ มีอยู่ ท าเพียงครึ่งเดียวก็จะไม่เกิด
ประโยชน์ ไม่คุ้มค่าของเงินงบประมาณ ซึ่งผมตอบได้เลยว่า ไม่ผิดครับ นายกได้ท าตามแผนแล้ว
ถึงแม้ว่าได้น าโครงการในล าดับถัดไปมาบรรจุในเทศบัญญัติ  มันมีเหตุและผลในตัวของโครงการ 

นายปริญญา - ขอเรียนถามว่า หากเป็นขั้นตอนในการแปรญัตติ สามารถปรับลดได้หรือไม่ 

ปลัดเทศบาล -  ได้ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถื่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ
๕๙ ข้อ ๖๐  ตามท่ีผมได้ชี้แจงตอนแรกแล้ว หากท่านได้แปรลดรายจ่ายจ านวนเงินที่ลดนั้น หากท่าน
น าไปท าเป็นโครงการอื่น ท่านนายกฯ ต้องรับรอง หากท่านนายกฯ ไม่รับรองก็ตัดจ านวนเงินนี้ทิ้งไป
เลย  หากท่านแปรญัตติลด  และนายกไม่รับรองว่าเงินที่ลดนั้นเอาไปท าโครงการอ่ืน เงินที่แปรลดนั้น
ทิ้งไปเสียดายเงิน  เอาไปท าประโยชน์อย่างอ่ืนได้ด้วยวิธีการงบประมาณ 

น.ส.อรกาญจน์ -  เราได้อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว โครงการทุกโครงการก็เป็นการท าเพ่ือชาวบ้านเหมือนกัน   
เงินงบประมาณ ๑ ล้านบาทได้ถนนแค่เส้นเดียว แล้วโครงการอ่ืนของหมู่บ้านอ่ืนไม่ได้เลย ดิฉันขอให้
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วันนี้ผ่านไปก่อน รับหลักการกันไปก่อนเพื่อพ่ีน้องชาวบ้าน ส่วนโครงการอ่ืนค่อยไปท าทีหลังก็ได้ตาม
วิธีการงบประมาณที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไว้ 

นายศักดิ์ดา -  ขอสอบถามครับ หน้า ๗๗ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร จากปีที่แล้วสองแสน
กว่าบาท แต่ในเทศบัญญัติฯ ปีนี้อุดหนุนห้าหมื่นบาท หากไฟฟ้าตัดไฟกิ่งสาธารณะออก ชาวบ้าน
เดือดร้อนแน่ครับ จะไม่มีปัญหาหรือครับ / หน้า ๘๓ หอกระจายข่าวของเทศบาล ข้อ ๑.๑๐       
หอกระจายข่าวท าไปท าไมครับ หมู่บ้านในเขตเทศบาลเราไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกัน อยู่ห่าง     
กันมาก เอาเงินงบประมาณไปลงตรงนั้นท าไมครับ ท าไมไม่เอาไปลงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจะดีกว่า
เงินตั้งสามแสนกว่าบาท / หน้า ๙๐ การท าบุญสลากภัตร ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท ทุกปี แต่ปีนี้ตั้งไว้ 
๒๐,๐๐๐ บาท ไม่เห็นท าตั้งไว้ท าไมครับ / หน้า ๙๖ การจ้างเหมาบริการ ท่านเคยบอกว่าสวน  
อนันตยศจะมีพนักงานประจ าท าความสะอาด ๒ คน ผมจ าได้  แต่พอถึงปัจจุบันการรับพนักงาน    
จ้างเหมาบริการมาก็ยังไม่เห็นมีนะครับที่ประจ าสวนอนันตยศ ผมไม่เห็นมีการพัฒนา การรับคนมา
ท างานท่านก็รับลูกหลานมาท างาน พอถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมีงานที่สวนอนันตยศท่านก็มา
ขอให้สภาผ่านงบประมาณปรับปรุงสวนอนันตยศอีกทุกปี / โครงการปรับปรุงห้องน้ าภายในเทศบาล
กับปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุม ผมเห็นว่าโครงการปรับปรุงหลังคายังมีอยู่ แต่โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าไม่มี ของทราบค าตอบครับ 

นายกเทศมนตรี -  หน้า ๗๗  เงินอุดหนุนไฟฟ้า คือเงินงบพัฒนาหมู่บ้านในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ จึงต้องตัดงบไปลงหมู่บ้าน
ก่อน ในอนาคตค่อยโอนเงินงบประมาณเอาครับ ส าหรับหน้า ๘๓ หอกระจายข่าวไม่ใช่ของเทศบาล
ครับ เป็นของบ้านแพะ หมู่ ๕ เป็นแผนของหมู่บ้าน ท าตามแผนครับ 

ปลัดเทศบาล -  คือขออธิบายเพิ่มเติมครับ หมู่ ๕ บ้านแพะดอนสัก ไม่เอาโครงการอ่ืนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเลย 
เอาแค่โครงการนี้โครงการเดียว คือ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และที่ไม่เอาไปลงโครงการด้านที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพราะเป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ต้องน ามาลงโครงการของเทศบาล เทศบาล
จะด าเนินการท าเองครับตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 

นายศักดิ์ดา  -  ขอให้ท่านระบุหมู่บ้านที่จะท าด้วยครับ 

นายสันทนา -  เอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลังจากที่ท่าน
นายกฯ ได้แถลงแล้ว เอกสารจะแจกให้ท่านสองชุด ชุดแรกจะมี ๒ ปีย้อนหลัง, ปัจจุบัน และอนาคต 
กรณีโครงการหมู่ ๕ ที่ท่าน สท.ศักดิ์ดาถาม รายละเอียดจะอยู่ที่หน้า ๒๐๔ ข้อ ๑.๑.๑๐ โครงการ
พัฒนา หมู่ ๕ ที่เลือกมาจากแผนพัฒนา ๔ ปี มาท าในงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นโครงการที่เทศบาล
ต้องท าให้ ทุกโครงการหน้า ๑๐๑ เป็นต้นไปจะมีค าอธิบายทุกโครงการ ซึ่งท าตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการครับ 

ปลัดเทศบาล -  โครงการเป็นของบ้านแพะ หมู่ ๕  แต่เราไม่ลงระบุหมู่บ้านแต่ได้เขียนกว้าง ๆว่าในพ้ืนที่เทศบาล
ห้างฉัตรแม่ตาล หากงบประมาณที่จะท าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเงินเหลือ เราจะเอา
งบประมาณไปท าโครงการอ่ืนได้ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยได้ระบุให้การปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน 

น.ส.อรกาญจน์ -  เรื่องหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีความต้องการเหมือนกัน ตอนท่านออกประชาคมหมู่บ้าน 
เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งเลยว่าท าได้ เพราะทุกหมู่บ้านมีความต้องการเหมือนกัน 

ปลัดเทศบาล -  เมื่อก่อนยังไม่ชัดเจนว่าสามารถท าได้หรือไม่ มาปี ๒๕๖๐ ได้มีหนังสือสั่งการมาชัดเจนว่า อปท. 
สามารถ ท าได้  



~ ๑๑ ~ 
 
นายปริญญา -  หน้า ๗๕ ข้อ ๒.๔ และ ๒.๕ ตามแผนพัฒนา เป็นล าดับที่ ๔ และ ๕  แล้วโครงการที่ ๑, ๒ และ ๓ 

ท าไมไม่ท า  โครงการที่ ๑, ๒ และ ๓ ใช้งบประมาณไม่ถึงสามแสนบาทครับ 

ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘   - เรียนท่านประธานสภา ฯ ผมนายศรีรัตน์   ใจสิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘  ผมขออนุญาตชี้แจงโครงการ
ของบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ 

ประธานสภา - เชิญชี้แจงได้ 

ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘ -  โครงการของบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ ตอนประชาคมเรียบร้อยผมก็ได้ส่งให้เทศบาล ๑ ชุด โครงการที่ 
๑ เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า สวนนางรสวรรณ ยาว ๒๐ เมตร  โครงการล าดับที่ ๒ 
ปรับปรุงถนนตรงซอยบ้านสามหลัง หลังบ้าน ผอ.เฉลิมพล โครงการล าดับที่ ๓ ก่อสร้างถนน       
ข้าง    วัดดอนมูล เชื่อมต่อจากที่เทศบาลได้จ่ายขาดเงินสะสมไปให้ความยาวให้ครบ แต่พอมาในร่าง         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ทางเทศบาลกลับไปเอาโครงการในล าดับที่ ๔ และ ๕ มาท า ผมจึง
ขอสอบถามครับ เพื่อที่ผมจะได้ไปชี้แจงให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านได้รับทราบ และขอ
ถามเรื่องหอกระจายข่าว ตามที่ท่านแจ้งว่าโครงการในไทยนิยมยั่งยืนไม่สามารถท าได้ แต่ตอนไป
ประชาคมแผนหมู่บ้าน ท่านไม่แจ้งหรือชี้แจงว่าให้เสนอมายังเทศบาลแล้วสามารถท าได้เหมือนกับ
บ้านหมู่ ๕ ซึ่งความจริงมันเป็นโครงการอันดับ ๑ ที่ชาวบ้านต้องการเลยครับ ผมจะได้ไปแจ้ง
ชาวบ้านให้ชาวบ้านเข้าใจ ซึ่งการจัดท างบประมาณต้องยึดแผนแต่ละโครงการเป็นหลัก 

นายศักดิ์ดา -  ตอนประชุมประชาคมท่านก็บอกว่าให้ยึดโครงการในแผนพัฒนาเป็นหลัก แต่พอน ามาท าร่าง    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผมดูว่ามีในแผนหรือไม่ ตอบว่า ไม่มีในแผนเลย อย่างในเรื่องของ
การปรับปรุงห้องน้ าก็ไม่มีในแผน พอจะท าก็ท าไม่ได้ เพราะไม่มีโครงการในแผน ท่านก็จะโอนเงิน
งบประมาณมาท าอย่างเดียว โครงการอื่นก็เลยไม่ได้ท า 

นายกเทศมนตรี -  ผมได้ท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ถูกต้องแล้วครับ นี่คืองบประมาณรายจ่ายปี 
๒๕๖๒ นะครับ ไม่ใช่แผนพัฒนา ในแผนพัฒนาได้ระบุโครงการแล้วนะครับการปรับปรุงห้องน้ าของ
เทศบาล-  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่มีโครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน เนื่องจากหากบรรจุไว้
ในปี ๒๕๖๒ กว่าจะได้ท าก็ต้องรองบประมาณเข้าจึงจะท าได้ผมคิดว่ามันนานไป ไม่รู้จะได้ท าช่วงไหน 
คือผมจะท าในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้เลยครับ ช่วงปลายปีงบประมาณจะมี เงินรายได้เข้ามา ผมจะ
น ามาตั้งเป็นรายการใหม่ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  หน้า ๙๐ เรื่องงานท าบุญสลากภัตร คือ
ตามระเบียบพัสดุตัวใหม่สามารถท าได้แล้วครับ ผมก็เลยให้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือเป็นการท าบุญ
ร่วมกันครับ 

นายศักดิ์ดา -  หน้า ๙๖ การจ้างเหมาบริการ ผมว่าที่ผมเห็นมาก็เป็นลูกหลานท่านนายกฯ ทั้งนั้นที่เข้ามาท างาน 
ท าไมท่านไม่แจ้งชาวบ้านว่า ใครอยากมาท างานบ้างแล้วให้มาสมัคร คัดคนท างาน เพ่ือจะได้จ้างคน 
จ้างชาวบ้านมาท าให้หลากหลาย ต่อไปมีงานที่สวนอนันตยศ ท่านก็จะขอสภาอนุมัติงบประมาณ
ปรับปรุงสวนอนันตยศอีก แล้วคนงานที่จ้างมา จ้างมาท าอะไรครับ ท่านไปดูหลังส านักงานเทศบาล 
หญ้าก็ไม่ตัด สกปรกมาก อยากให้ท่านดูความเหมาะสมของคนของงาน อีกอย่างท่านน าคนมาท างาน
แล้ว หากงบประมาณไม่มีแล้วก็เลิกจ้างเขา เด็ก ๆ ก็ตกงานไม่มีงานท าอีก สงสารคนนะครับ 

นายกเทศมนตรี -  คนงานที่จ้างมาให้เขาท างานหลายด้านหลายอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็นงานไฟฟ้า งานถนน ตัดหญ้า
เทศบาล ศูนย์เด็ก สวนสาธารณะ สนามกีฬา งานทั่วไปจากหน่วยงานเช่นอ าเภอร้องขอมา เป็น
คนงานที่เราจ้างมาท้ังนั้นครับ 



~ ๑๒ ~ 
 
นายสมยศ -  ขอต่อเรื่องพนักงานเทศบาลอีกนิดครับ ผมได้เขียนใบค าร้องมาให้ไปตัดหญ้าทางเข้าโรงฆ่าสัตว์

เทศบาล เขียนมาหลายใบมาก ก็ไม่เห็นมีใครไปท า ตอนนี้ผมได้ตัดเองหมดครับทั้งหญ้า ทั้งกิ่งไม้ 
ขอให้พิจารณาด้วย 

นายปริญญา -  หน้า ๑๐๙ ลูกจ้างสวนอนันตยศ ได้ท าเรื่องจ้าง ๔ คน ผมหวังว่าสวนอนันตยศคงจะสะอาด
กว่าเดิมนะครับ 

นายสันทนา -  เรื่องบุคลกรที่จ้างมันเป็นไปตามระเบียบครับ พนักงานจ้างทั้งหมดที่จ้างต้องมีรายละเอียด ต้อง
ระบุหน้าที่ว่าจ้างก่ีคน ท าอะไรที่ไหนกี่คน เพ่ือให้สามารถจ้างงานได้ตามระเบียบครับ 

นางสุภาภรณ์ -  เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน้า ๑๕๐ – ๑๕๒ เด็กนักเรียนมีจ านวนน้อยลง แต่ตั้งงบประมาณ
เหมือนเดิม มันผิดหรือไม่ 

ปลัดเทศบาล -  การตั้งงบประมาณไว้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปี ๒๕๖๐ แต่การเบิกจ่าย จะเบิกจ่ายตามความ      
เป็นจริงตามจ านวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่จริง การตั้งงบประมาณเนื่องจากเรายังไม่ได้ยุบรวมศูนย์เด็ก  
จึงต้องตั้งไว้ก่อน 

นายปริญญา -  จ านวนเด็กที่ผมทราบมา ศูนย์แม่ฮาว มี ๕ คน, ศูนย์ขามแดง มี ๑๐ คน, ศูนย์ปันง้าวมี ๑๒ คน 
แต่เห็นตั้งงบประมาณไว้สูงมาก ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง 

นายสมยศ -  งบประมาณท่ีท่านตั้งไว้ หากไม่ได้ท า ไม่ได้เบิกจ่ายจะท าอย่างไร 

ปลัดเทศบาล -  ตกเป็นเงินสะสมของศูนย์ ฯ ครับ ที่ตั้งงบประมาณผมตั้งตามยอดคนที่ได้รายงานไปยังกรมฯ ครับ 

นายปริญญา -  ผมมีเรื่องสอบถาม มีผู้ปกครองน าเด็กไปฝากที่ศูนย์เด็กเล็ก แต่เจ้าหน้าที่ในศูนย์เด็กบอกว่าไม่รับ 
แต่ท่านบอกว่า จ านวนเด็กมีการเพ่ิม และลดตลอด จึงต้องตั้งงบประมาณไว้ อธิบายด้วยครับ 

ปลัดเทศบาล -  คือใน ๑ ปี เราสามารถรับเด็กได้ ๒ ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ยอดเด็กจึง 
ขึ้น ๆ ลง ๆ ครับ 

นายศักดิ์ดา -  เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย์ งบประมาณตั้งไว้เหมือนกันหมด ท าไมไม่ตั้งตามความจ าเป็น 
ตามความส าคัญหรือความต้องการจริง ๆ การตั้งงบประมาณตั้งตามจ านวนเด็ก เช่น อาหารเสริมนม 
อาหารกลางวัน อันนี้ผมเข้าใจ แต่เรื่องอ่ืน ๆ ทั่วไปท าไมเหมือนกันหมด ไม่มีความแตกต่างกันเลย 
ท าไมต้องเอาเหมือนกันหมดครับ 

ปลัดเทศบาล -  ตามหนังสือสั่งการของกรมฯ ได้ระบุให้ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องได้เหมือนกัน เงินอุดหนุนตาม
ภารกิจ เอาจ านวนรายหัวเด็กและที่เหมือนกันเพราะเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ตาม
มาตรฐานของกรมฯ ที่ได้ระบุไว้ 

นายปริญญา -  หน้า ๑๕๒ – ๑๕๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๒-๕ ขวบ ศูนย์แม่ฮาวท าเรื่องตั้งงบอาหารกลางวันไว้ 
๑๒ คน แต่อุปกรณ์การเรียนการสอนตั้งไว้แค่ ๘ คน ท าไมไม่เท่ากัน 

ปลัดเทศบาล -  ตั้งตามช่วงอายุครับ มีช่วงอายุ ๒ -๕ ขวบ และ ๓-๕ ขวบ 

น.ส.อรกาญจน์ -  หน้า ๕๖ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คือค่าอะไรคะ 

ปลัดเทศบาล -  ค่า Internet ครับ 

น.ส.อรกาญจน์ -  เรื่องของ อสม. เปิดดูแล้วไม่มีโครงการของ อสม. เลย 



~ ๑๓ ~ 
 
ปลัดเทศบาล -  คือเรื่องของ อสม. ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของ อปท. ครับ เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข โดย 

สตง. ได้ทักท้วงไว้ จึงไม่ได้ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับ อสม.เลย จะอุดหนุนหรือท าโครงการเสนอมา     
ก็ไม่ได้ครับ 

นายปริญญา -  หน้า ๕๗ เรื่องคอมพิวเตอร์ ข้อ ๓.๑ ปีที่แล้วก็ตั้งไว้ ปีนี้ก็ตั้งอีก ท่านเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ทุกปีเลย
หรือครับ 

นายกเทศมนตรี -  เป็นไปตามมาตรฐานของงานพัสดุครับ 

นายศักดิ์ดา -  การจัดสรรงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมือนกันทั้งสามศูนย์เลยหรือครับ ยกตัวอย่าง การ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเหมือนกันทั้งสามศูนย์เลยหรือครับ 

ปลัดเทศบาล - ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ส าคัญครับ มันเป็นโลกแห่ง Internet  มีความจ าเป็นต่อการท างานมาก ต้อง
ใช้ทั้งในการท างาน และการพัฒนาศักยภาพทั้งผู้สอนและผู้เรียนครับ 

นางสุภาภรณ์ -  งบประมาณปีนี้เพ่ิมข้ึนเป็น ๔๖ ล้าน ปีที่แล้ว ๔๒ ล้าน 

ปลัดเทศบาล -  ที่เพ่ิมข้ึนมาเป็นเงินเบี้ยยังชีพครับ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตามระเบียบใหม่ ผู้สูงอายุครบ ๖๐
ปีวันใดเดือนถัดมาจะได้รับเบี้ยยังชีพเลยครับ ไม่ต้องรอปีงบประมาณถัดไป 

นายปริญญา -  เรื่องค่าเช่าบ้าน ท าไมตั้งไว้เยอะ แล้วก็เห็นเอามาโอนลดทีหลังครับ 

ปลัดเทศบาล -  เงินค่าเช่าบ้านเป็นเงินตามสิทธิของข้าราชการตามระเบียบว่าด้วยเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ต้องตั้งไว้ตามต าแหน่งที่มีในแผนบุคลากร ตามจ านวนพนักงาน ที่โอนลดได้ หากมีการโอน (ย้าย) 
หากข้าราชการได้โอนย้ายสิทธิก็หมดตามไป จึงสามารถน ามาโอนลด น าเงินไปท าโครงการอื่นได้ 

นายศักดิ์ดา -  เรื่องเบี้ยยังชีพตั้งไว้สูงเกินไป จึงไม่เหลือเงินงบประมาณส าหรับงบพัฒนา 

ปลัดเทศบาล -  คือเราตั้งไว้ตามสิทธิของผู้สูงอายุ ตามจ านวนคนที่อ าเภอแจ้งมา ช่วงต้นปีงบประมาณยังไม่มี
งบประมาณเข้าทางเทศบาลจึงต้องยืมเงินสะสมจ่ายไปพลางก่อน  หากเงินเบี้ยยังชีพโอนมาแล้วเรา
ต้องชดใช้คืนเงินสะสมที่ยืมมา ไม่สามารถเอาไปท าอย่างอ่ืนได ้

นายสมยศ -  หน้า ๖๐ เงินอุดหนุนโรงเรียน ผมดูเปรียบเทียบจากปีที่แล้ว เพ่ิมขึ้นเยอะมาก จากหกหมื่นเป็น
แสนกว่าบาท 

นายกเทศมนตรี -  ให้ตามที่โรงเรียนขอมาครับ ที่อุดหนุนไปยังไม่หมดนะครับ ตัดไปหลายโครงการ โรงเรียนห้างฉัตร
วิทยาเป็นโรงเรียนใหญ่ประจ าอ าเภอกิจกรรมเลยเยอะครับต้องอุดหนุนให้ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

นายปริญญา -  งบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตั้งไว้เยอะมาก อยากให้ตั้งงบประมาณด้านสุขภาพบ้างครับ 

นายกเทศมนตรี -  อยู่ที่แผนหมู่บ้านครับว่าจะเอาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือด้านสุขภาพมาก่อน 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก 

ประธานสภา -  เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 -  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- (ลากิจ ๑ 
คน)  เวลา ๑๒.๐๐ น. 



~ ๑๔ ~ 
 

 ๔.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (ข้อ ๔๙) 

ประธานสภา -  เมื่อที่ประชุมสภาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 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 ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมด้วย 

 

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 เสนอบุคคลที่สมควรจะเป็นคณะกรรมการ   
แปรญัตติและมีผู้รับรอง ๒ คน 

ประธานสภา -  ให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติเป็นแบบสามัญ หรือวิสามัญ และขอผู้รับรอง 
๒ ท่าน หากมีผู้แข่งขันให้มีการโหวต 

น.ส.อรกาญจน์   -  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติประเภทสามัญ 

 -  ผู้รับรอง  นางสมพร สีเขียว และนางสุภาภรณ์ นันทพันธ์ 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม ่

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นประเภทสามัญ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งด    
ออกเสียง –ไม่มี- (ลากิจ ๑ คน) 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้มีจ านวนเท่าใด ๓ คน ๕ คน หรือ 
๗ คน และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

นายศักดิ์ดา -  เสนอให้มีจ านวน ๕ คน 

 -  ผู้รับรอง  นายสุพรรณ  ทรายหล้า และ นายไฉน ชัชวาล 

นายปริญญา -  เสนอให้มีจ านวน ๗ คน 

 -  ผู้รับรอง  นางสาวอรกาญจน์ ปงกา และ นายนเรศน์  ถาวร 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 



~ ๑๕ ~ 
 
 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะให้มี ๕ คน หรือ ๗ คน 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวน ๗ คน ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง 
–ไม่มี- (ลากิจ ๑ คน) 

ประธานสภา -  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน หากมี       
ผู้แข่งขันให้มีการลงมต ิ

 -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

นายปริญญา -  เสนอ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

 -  ผู้รับรอง  นายสุพรรณ ทรายหล้า และนายศักดิ์ดา  อุปค า 

ประธานสภา -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ อีกหรือไม ่

 -  ไม่มีสมาชิกเสนอคนอื่น 

 -  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑  คือ นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์ 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นายสมยศ -  เสนอ  นายปริญญา  สุวรรณศร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  

 -  ผู้รับรอง  นางสมพร  สีเขียว และ นายนเรศน์  ถาวร 

ประธานสภา -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ อีกหรือไม ่

 -  ไม่มีสมาชิกเสนอคนอื่น 

 -  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๒  คือ นายปริญญา  สุวรรณศร 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นายสวัสดิ์  - เสนอ นายสุพรรณ  ทรายหล้า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

 -  ผู้รับรอง นายปริญญา  สุวรรณศร และนายสมยศ  ไชยนันตา 

ประธานสภา -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ อีกหรือไม ่

 -  ไม่มีสมาชิกเสนอคนอื่น 

 -  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๓  คือ นายสุพรรณ  ทรายหล้า 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นายศักดิ์ดา -  เสนอ นายนเรศน์  ถาวร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ 

 -  ผู้รับรอง  นายสุพรรณ ทรายหล้า และ นายปริญญา  สุวรรณศร 

ประธานสภา -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ อีกหรือไม ่

 -  ไม่มีสมาชิกเสนอคนอื่น 

 -  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๔  คือ นายนเรศน์  ถาวร 



~ ๑๖ ~ 
 
ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นายนเรศน ์ -  เสนอ นายศักดิ์ดา อุปค า  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 

 -  ผู้รับรอง  นางสาวอรกาญจน์ ปงกา และ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า 

ประธานสภา -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ อีกหรือไม ่

 -  ไม่มีสมาชิกเสนอคนอื่น 

 -  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๕  คือ นายศักดิ์ดา อุปค า   

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๖ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นางสุภาภรณ์ -  เสนอ นางสาวอรกาญจน์ ปงกา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ 

 -  ผู้รับรอง  นางสมพร  สีเขียว และ นายสุพรรณ ทรายหล้า 

ประธานสภา -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ อีกหรือไม ่

 -  ไม่มีสมาชิกเสนอคนอื่น 

 -  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๖  คือ นางสาวอรกาญจน์ ปงกา 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๗ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นางสมพร - เสนอ นายสมยศ ไชยนันตา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ 

 -  ผู้เสนอ  นายปริญญา  สุวรรณศร และ นางสาวอรกาญจน์ ปงกา 

ประธานสภา -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ อีกหรือไม ่

 -  ไม่มีสมาชิกเสนอคนอื่น 

 -  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๗  คือ นายสมยศ ไชยนันตา  

ประธานสภา -  เป็นอันว่า ที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์, นายปริญญา สุวรรณศร,       
นายสุพรรณ ทรายหล้า, นายนเรศน์ ถาวร, นายศักดิ์ดา อุปค า, นางสาวอรกาญจน์ ปงกา และ    
นายสมยศ ไชยนันตา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ดังนั้น ขอให้เลขานุการสภาฯ แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๗ ท่านที่ได้รับการ
คัดเลือก เพ่ือท าการคัดเลือกประธานและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 -  ที่ประชุมรับทราบ 

 ๔.๓.  การก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ ๔๙) 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติฯ ขอให้ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลา
ในการยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง
การเสนอค าแปรญัตติ ต้องเสนอเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติโดยตรงตามระยะเวลาที่
สภาฯ จะได้ร่วมกันก าหนดต่อไป โดยจะต้องก าหนดในวันและเวลาราชการ ขอเชิญที่ประชุมได้
พิจารณาก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการยื่นเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และก าหนดสถานที่ในการยื่นค าเสนอแปรญัตติ ตาม



~ ๑๗ ~ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม 
ประกอบข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ต่อไป 

นายปริญญา -  ขอเสนอระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

   ๑)  เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
   ๒)  วันศุกร์  ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๓)  วันจันทร์ ที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๔)  วันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 รวมระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ ๒๘ ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ คือ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 -  ผู้รับรอง  นางสาวอรกาญจน์ ปงกา และ นายสมยศ ไชยนันตา 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- 
(ลากิจ ๑ คน) ดังนี้ 

   ๑)  เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
   ๒)  วันศุกร์  ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๓)  วันจันทร์ ที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๔)  วันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  รวมระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ ๒๘ ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ คือ 
  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

   ๔.๔  ญัตติอนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุน ตามบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งเป็นรายการใหม่) จ านวน ๘ รายการ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดเงินอุดหนุน โดยปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๕ การ
คลังและทรัพย์สินของเทศบาล มาตรา ๖๗ ทวิ  การจ่ายเงิน ตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน 
และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จ านวน  ๑ รายการ 

 

ประธานสภา -  ด้วยสภาได้รับญัตติอนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุน ตามบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งเป็นรายการใหม่) จ านวน ๘ รายการ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดเงินอุดหนุน โดยปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๕ การคลัง
และทรัพย์สินของเทศบาล มาตรา ๖๗ ทวิ  การจ่ายเงิน ตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน และการ
จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จ านวน  ๑ รายการ  ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

 



~ ๑๘ ~ 
 
นายกเทศมนตรี  - ด้วยเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน โดยได้โอนงบประมาณมาตั้ง

เป็นรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๙ อนุมัติเมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรมการ
หมู่บ้าน จ านวน ๘ รายการ เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๕ การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงิน 
ตามมาตรา ๖๗ (๘) จึงขออนุมัติจากสภาได้พิจารณาจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว จ านวน ๘ รายการ 
ดังต่อไปนี้  

   ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ ๙ “โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว
  ประจ าหมู่บ้าน จ านวนเงิน ๘๐,๐๐๐.-บาท 
  ประกอบกับเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการสาธารณะสุข 
  เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณะสุขในกิจกรรมต่างๆ จากกรมส่งเสริมการปกครอง
  ส่วนท้องถิ่นหมู่บ้านละ ๒๐๐๐๐ บาท ดังต่อไปนี้  
    ๒. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ “โครงการพระราชด าริด้าน

 สาธารณสุข”จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท 
   ๓. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสถานี หมู่  ๔ “โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข” จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท 
   ๔. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ “โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข” จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท 
   ๕. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ ๖ “โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข” จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท 
  ๖. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปันง้าว หมู่  ๗ “โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข” จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท 

   ๗. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ “โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข” จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท 

   ๘. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ ๙ “โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข” จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท 

   และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
ครั้งที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (๑ รายการ) คือ อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว เดิม 
“โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยี โดยการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็น “โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง” จ านวนเงิน ๖๐,๐๐๐.-บาท 

   
ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
 

น.ส.อรกาญจน์ - เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน
อุดหนุนดังกล่าวทั้ง ๘ รายการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป 

 

ประธานสภา -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายปรือไม่ 
 

  - ไม่มีการอภิปราย จึงขอมติจากท่ีประชุม 
 

  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุนตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งเป็นรายการใหม่) จ านวน ๘ รายการ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง      
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้  



~ ๑๙ ~ 
 
   ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ ๙ “โครงการปรับปรุงหอกระจาย

ข่าวประจ าหมู่บ้าน จ านวนเงิน ๘๐,๐๐๐.-บาท 
    ๒. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ “โครงการพระราชด าริด้าน

 สาธารณสุข”จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท 
   ๓. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสถานี หมู่ ๔ “โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข” จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท 
   ๔. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ “โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข” จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท 
   ๕. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ ๖ “โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข” จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท 
  ๖. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปันง้าว หมู่ ๗ “โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข” จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท 

   ๗. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ “โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข” จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท 

   ๘. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ ๙ “โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข” จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท 

   - อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว เดิม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สื่อ
เทคโนโลยี โดยการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น “โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตร
พอเพียง” ด้วยเสียง ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ เสียง (ลากิจ ๑ คน)  

 

   ๔.๕ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน ๕ รายการ 

   ๔.๕.๑ ค่าจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๗,๑๐๐.-บาท  เป็นเงิน 
๑๔,๒๐๐.-บาท 

    ๔.๕.๒ ค่าจัดซื้อเคร่ืองเชื่อมโลหะ จ านวน ๑ เคร่ือง ๆ ละ ๔,๘๐๐.-บาท เป็นเงิน  
๔,๘๐๐.-บาท 

    ๔.๕.๓ ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่องๆ ละ ๙,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐.- บาท 
   ๔.๕.๔  โครงการปรับปรุงฝายปิ้ง  จ านวน ๔ จุด เป็นเงิน ๑๓๕,๙๐๐.-บาท 
   ๔.๕.๕ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ (ซอยบ้านใหม่) 

เป็นเงิน ๑๐๗,๕๐๐.-บาท 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๘ รายการ ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  
ในที่ประชุมเพ่ือให้สภาได้พิจารณาในแต่ละรายการไป และขอให้สภาได้พิจารณาลงมติทีละรายการ 

นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เนื่องจาก
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทดแทน
ครุภัณฑ์ที่ได้ช ารุดไปตามสภาพการใช้งาน และมีความจ าเป็นจะต้องใช้งานอย่างต่อเนื่องภายใน
ส านักงานและบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอน
มาตั้งเป็นรายการใหม่ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง มาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๘ รายการ  ดังต่อไปนี้ 



~ ๒๐ ~ 
 
  รายการที่ ๑   ค่าจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๗,๑๐๐.-บาท  เป็นเงิน 

๑๔,๒๐๐.-บาท เนื่องจากปั๊มน้ าอาคารส านักงานเทศบาลได้ช ารุด ปั๊มน้ าไม่ขึ้นเลย จึงท าให้ไม่มีน้ าใช้  
และหากจะซ่อมแซมก็ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณมา
ตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อมาใช้งานแทนเครื่องเดิม ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ เพ่ือขอให้
สภาได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า และค่าจ้างชั่วคราว ๒. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๒.๒ ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน
๒๒๘,๐๐๐.-บาท 

    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    จ านวน  ๒๒,๐๐๐.-   บาท  
    โอนลดครั้งนี้      จ านวน  ๑๔,๒๐๐.-   บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน   จ านวน    ๗,๘๐๐.-   บาท  

 

   โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑.๒.๒ ปั๊มน้ า
อัตโนมัติ  จ านวน ๑๔,๒๐๐.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ 
๗,๑๐๐.-บาท ส าหรับใช้ในเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ก าลัง
มอเตอร์ ๒๕๐ W,  แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ V,  ความถี่ไฟฟ้า ๕๐ Hz,  ตัวเก็บประจุ ๑๑.๕ uF, สวิตซ์
แรงดัน เปิด ๒๒๐ kPa (๒.๒ kgf/cm),  สวิตซ์แรงดัน ปิด ๒๘๐ kPa (๒.๘ kgf/cm),  ระยะดูด 
(ปกติ) ๘ m, ระยะส่ง ๒๐ อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เป็นราคาที่
จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง         
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ หน้าท่ี ๓๘๘ ล าดับท่ี ๖  

 

ประธานสภา -  จึงขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย 

นายสมยศ -  ผมเห็นด้วยครับ เนื่องจากปั๊มน้ าไว้ใช้กับห้องน้ าไว้เพ่ือบริการพนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน  
ผู้มาติดต่อราชการ เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในท่ีประชุม 

  -  ทีป่ระชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

  -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๗,๑๐๐.-บาท    
เป็นเงิน ๑๔,๒๐๐.-บาท ด้วยเสียง ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ เสียง (ลากิจ   
๑ คน) 



~ ๒๑ ~ 
 
ประธานสภา - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย

โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ รายการที่ ๒  จึงขอให้นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาด้วย 

นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการที่ ๒ เนื่องจากเครื่องเชื่อม
โลหะของเดิมได้ช ารุดไปตามสภาพการใช้งาน ซ่อมไม่คุ้มค่าจึงมีความจ าเป็นต้องโอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  รายการที่ ๒   ค่าจัดซื้อเคร่ืองเชื่อมโลหะ จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔,๘๐๐.-บาท เป็นเงิน  ๔,๘๐๐.-
บาท เนื่องจากเครื่องเชื่อมโลหะเครื่องเก่าเสีย และหากจะซ่อมแซมก็ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป
เครื่องเชื่อมโลหะเอาไว้ใช้ท างานพวกซ่อมแซมทั่วไป เช่น ซ่อมประตู หน้าต่าง โดยไม่ต้องจ้างช่าง   
มาท า เพราะหากเป็นงานเล็กน้อยเขาไม่ท า ก็จะใช้คนงานในเทศบาลท า จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอ
โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อมาใช้งานแทนเครื่องเดิม ตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณฯ เพ่ือขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติต่ อไป ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้             
มีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนลด  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว ๑. เงินเดือนฝ่ายประจ า   
๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) ๑.๒.๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
 จ านวน ๓๖๗,๐๐๐.-บาท 

    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน ๔๒,๖๐๐.-บาท  
    โอนลดครั้งนี้    จ านวน  ๔,๘๐๐.-บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน ๓๗,๘๐๐.-บาท  
 
   โอนเพิ่ม  ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๔ ประเภทครุภัณฑ์
ก่อสร้าง (กองช่าง)  ๑.๔.๑ เครื่องเชื่อมโลหะ  จ านวน ๔,๘๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
เชื่อมโลหะ จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔,๘๐๐.-บาท ส าหรับใช้ในเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป คือ แรงดันไฟฟ้า ๒๐๐ V, พิกัดกระแสไฟฟ้า ๒๕๐-๓๐๐ A อุปกรณ์ครบชุด
พร้อมใช้งานได้ จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่ องจากไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ใน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เพิ่มเติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าท่ี ๔๐๗ ล าดับท่ี ๓  

 

ประธานสภา -  จึงขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย 

นายปริญญา -  ผมเห็นด้วยครับ และขอให้ใช้ช่างที่มีความช านาญงาน งานจะได้ออกมาดี เครื่องเชื่อมโลหะก็จะได้
ไม่เสียครับ 



~ ๒๒ ~ 
 
นายศักดิ์ดา -  ผมเห็นด้วยครับ เป็นครุภัณฑ์ของเทศบาล เอาไว้ใช้กับงานของเทศบาล เช่น เชื่อมตะแกรงเหล็ก

ตามหมู่บ้านที่ช ารุด หากเขียนค าร้องมาทางเทศบาลก็จะได้ซ่อมแซมให้ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในท่ีประชุม 

  -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

  -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองเชื่อมโลหะ จ านวน ๑ เคร่ือง ๆ ละ ๔,๘๐๐.-บาท   
เป็นเงิน ๔,๘๐๐.-บาท ด้วยเสียง ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ เสียง (ลากิจ ๑ คน) 

ประธานสภา - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย
โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ รายการที่ ๓  จึงขอให้นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาด้วย 

นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการที่ ๓ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  รายการที่ ๓   ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จ านวน ๑ เคร่ืองๆ ละ ๙,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐.- บาท 
สว่านไฟฟ้าไว้ใช้งานพร้อมกับเครื่องเชื่อมโลหะ หากเรามีเครื่องเชื่อมโลหะ มีเครื่องตัดเหล็กแล้ว 
เชื่อมแล้ว แต่ไม่มีสว่านไฟฟ้างานก็ไม่ต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็น
รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อมาใช้งาน ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ เพ่ือขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนลด  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว ๑. เงินเดือนฝ่ายประจ า ๑.๑ 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) ๑.๒.๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
 จ านวน ๓๖๗,๐๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน ๓๗,๘๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน  ๙,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน ๒๘,๘๐๐.-บาท  

 

   โอนเพิ่ม  ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๕ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 
(กองช่าง) ๑.๕.๑ สว่านไฟฟ้า  จ านวน ๙,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จ านวน ๑ 
เครื่อง ๆ ละ ๙,๐๐๐.-บาท ส าหรับใช้ในเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
คือ พิกัดก าลังไฟฟ้า ๗๙๐ W, แรงกระแทก ๒,๗ J, อัตรากระแทกท่ีความเร็วพิกัด ๐-๔,๒๐๐ ครั้ง/นาที, 
น้ าหนัก ๒.๘ กิโลกรัม, ขนาดของเครื่องมือ (ยาว) ๓๖๗ มิลลิเมตร (สูง) ๒๑๐ มิลลิเมตร, ระบบจับยึด 
SDS-plus ระยะการเจาะ, เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะอิฐด้วยดอกเจาะคว้าน ๖๘ มิลลิเมตร, 
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะโลหะ ๑๓ มิลลิเมตร, เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ ๓๐ 
มิลลิเมตร อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก
ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัด
และจัดซื้อได้ในท้องถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 



~ ๒๓ ~ 
 

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าท่ี ๔๐๘ ล าดับท่ี ๕  

 

ประธานสภา -  จึงขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย 

นายศักดิ์ดา -  ผมเห็นด้วยครับ แต่ขอฝากเรื่องคุณภาพและยี่ห้อของของที่จะจัดซื้อด้วย ให้ซื้อของดีมีคุณภาพ 
เพ่ือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 

นายปริญญา -  เนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ การจัดซื้อขอให้คุ้มค่ากับงบประมาณด้วยครับ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในท่ีประชุม 

  -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

  -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จ านวน ๑ เคร่ืองๆ ละ ๙,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน 
๙,๐๐๐.- บาท ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- (ลากิจ ๑ คน) 

ประธานสภา - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย
โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ รายการที่ ๔  จึงขอให้นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาด้วย 

นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการที่ ๔ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  รายการที่ ๔  โครงการปรับปรุงฝายปิ้ง  จ านวน ๔ จุด เป็นเงิน ๑๓๕,๙๐๐.-บาท เนื่องด้วย   
ฝายปิ้ง บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ มีความช ารุดเสียหายแตกหัก ไม่สามารถเก็บน้ าไว้ให้พ่ีน้องเกษตรกร
ชาวนาได้ใช้ มีเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์จากฝายปิ้ง จ านวน ๑๕๐ ราย คุมพ้ืนที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ 
หากไม่ด าเนินการปรับปรุง จะท าให้เกิดความเดือดร้อนจากเกษตรกรผู้ใช้น้ าจากฝายดังกล่าวในฤดู
ท านาที่จะถึงนี ้จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือปรับปรุงฝายปิ้ง 
จ านวน ๔ จุด ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ เพ่ือขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ส าหรับการ
โอนงบประมาณในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนลด (รายการที่ ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว ๒. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๒.๑ ประเภทเงินเดือน
พนักงาน  จ านวน ๒,๘๗๐,๐๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน ๓๕๓,๑๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   ๘๐,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน ๒๗๓,๑๐๐.-บาท 

     (รายการที่ ๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว ๑. เงินเดือน    
(ฝ่ายประจ า) ๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน (ส านักปลัด) จ านวน ๔๙๓,๐๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน   ๖๓,๙๘๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   ๒๕,๙๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน   ๓๘,๐๘๐.-บาท 



~ ๒๔ ~ 
 

(รายการที่ ๓) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว ๑. เงินเดือน     
(ฝ่ายประจ า) ๑.๓ ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) ๑.๓.๑ เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน ๖๗,๐๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน   ๓๓,๕๕๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   ๓๐,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน    ๓,๕๕๐.-บาท 

  

   โอนเพิ่ม  ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๓ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) ๑.๓.๓ โครงการปรับปรุงฝายปิ้ง  จ านวน ๑๓๕,๙๐๐.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝายปิ้ง จ านวน ๔ จุด ปริมาณงาน งานรื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
, วัสดุกั้นฝาย งานถากถาง งานคอนกรีตดาด หนา ๐.๐๕ เมตร งานคอนกรีตโครงสร้าง งานเหล็ก
เสริมคอนกรีต งานบานระบายทดน้ าจุดพิกัดโครงการ ละติจูด ๑๘° ๒๑   ๓๗.๐๑˝ ลองติจูด ๙๐° 
๑๙   ๕๒.๘๑˝  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๕๗ ล าดับที่ ๑  

 

ประธานสภา -  จึงขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย 

นายศักดิ์ดา -  โครงการนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับพ่ีน้องชาวนา หากฝายปิ้งขาด น้ าจะลงไปที่น้ าแม่ตาล 
แต่ถ้าฝายปิ้งไม่ขาด สามารถใช้งานได้ดี น้ าจะไหลลงล าน้ าแม่ฮาว ให้พ่ีน้องชาวนาได้ใช้น้ าทั้งต าบล
ห้างฉัตร จึงเห็นชอบครับ 

นายนเรศน ์ -  ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ครับ ฝายปิ้งจ านวน ๔ จุดมันแตกหัก ท าให้น้ าไหลออกไป ชาวบ้าน      
ก็อยากใช้น้ า เป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับ ชาวบ้านคงดีใจมากครับ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในท่ีประชุม 

  -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

  -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงฝายปิ้ง จ านวน ๔ จุด เป็นเงิน ๑๓๕,๙๐๐.-บาท     
ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- (ลากิจ ๑ คน) 

ประธานสภา - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย
โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ รายการที่ ๕  จึงขอให้นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาด้วย 

นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการที่ ๕ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  รายการที่ ๕  โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ (ซอยบ้านใหม่) 
เป็นเงิน ๑๐๗,๕๐๐.-บาท เนื่องด้วยถนนเส้นนี้คือถนนเส้นบ้านยายหอม ยาสิทธิ์ เนื่องจากน้ าท่วม
ถนนตลอด ท าให้น้ าเข้าบ้านด้วยเกิดความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอโอน



~ ๒๕ ~ 
 

งบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ (ซอย
บ้านใหม่) ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ เพ่ือขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ส าหรับการโอน
งบประมาณในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน     
ใช้สอยและวัสดุ ๑. ค่าตอบแทน ๑.๓ ประเภทค่าเช่าบ้าน  จ านวน ๓๑๒,๐๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน ๑๕๒,๕๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน ๑๐๗,๕๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน   ๔๕,๐๐๐.-บาท  

  

   โอนเพิ่ม  ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๓ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)๑.๓.๔ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 
๗  จ านวน ๑๐๗,๕๐๐.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร (ซอยบ้านใหม่)จุดเริ่มต้นพิกัด ละติจูด ๑๘° ๑๘   ๒๗.๓๑˝ ลองติจูด ๙๙° ๒๑   
๕๗.๐๗˝  จุดเริ่มสิ้นสุดพิกัด ละติจูด ๑๘° ๑๘   ๒๗.๘๑˝ ลองติจูด ๙๙° ๒๑   ๕๘.๕๙˝  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๑๘ ล าดับที่ ๑  

 

ประธานสภา -  จึงขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย 

นายสมยศ -  ถนนเส้นนี้มีการถมดินของนางกุย ท าให้ถนนต่ า เวลาฝนตกน้ าก็ท่วมขังครับ 

น.ส.อรกาญจน์ -  ถนนเส้นนี้เป็นทางลาดต่ า มีการถมดินเกิดขึ้นท าให้ถนนต่ า เวลาฝนตกน้ าก็จะท่วมขังตลอด จึงท า
ให้ชาวบ้านเดือดร้อน บางทีน้ าก็ไหลเข้าบ้าน และขอฝากทางช่างหากเข้าท างานขอให้วัดระดับน้ า
ด้วย ท าแล้วฝนตกตรงนี้ไม่ท่วมไปท่วมอีกที่ เสียดายงบประมาณค่ะ 

นายทวิช -  จากการวัดระดับแล้ว เวลาฝนตกน้ าจะไหลไปที่ว่างเปล่าที่ใช้เลี้ยงวัวครับ ไม่มีปัญหาครับ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในท่ีประชุม 

  -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

  -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗      
(ซอยบ้านใหม่) เป็นเงิน ๑๐๗,๕๐๐.-บาท ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง 
–ไม่มี- (ลากิจ ๑ คน) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

นายกเทศมนตรี -  แจ้งอีกครั้งนะครับส าหรับลูกของ สท.สุชาติที่ได้เสียชีวิตไป ขอเชิญทุกท่านร่วมวางพวงหรีด
หลังจากปิดการประชุมสภาครับ 



~ ๒๖ ~ 
 
นายศักดิ ์ -  ขอแสดงความเสียใจกับ สท.สุชาติด้วยครับ ก็เป็นหลานของผมครับจึงขอเชิญทุกท่านร่วมวางพวงหรีด

ร่วมกันครับ และขอแจ้งทางช่างนะครับ ถนนเส้นบ้านยายหอม เป็นซอย ๑๕ นะครับ เลขคี่ครับ 

ปลัดเทศบาล -  ขอแจ้งทุกท่านทราบนะครับ ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาที่
ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดล าปาง ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  โดยเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้
ด าเนินการติดธงสัญลักษณ์ตั้งแต่สะพานที่ติดกับเขต อบต.เวียงตาล จนถึงเขตของปงยางคก และ
ป้ายร้านค้าต่าง ๆ ขอประชาสัมพันธ์ ณ ตรงนี้นะครับขอให้ทุกท่านไปแจ้งด้วยครับ ขอให้เอาป้าย
ร้านค้าต่าง ๆ ออกก่อนครับ 

นางสมพร -  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางบ้านปางม่วงได้มาขอเบิกยางมะตอยไปซ่อมแซมถนนสายบ้าน
แม่ฮาว – ปางม่วง แต่ยังท าไม่สุดสาย เหลืออีกประมาณ ๕๐ เมตร ขอให้เทศบาลไปท าการซ่อมแซม
ต่อด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ 

 -  ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๖  น.  

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

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

   (ลงชื่อ)           สมพร  สีเขียว     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นางสมพร  สีเขียว) 
      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 
 

(ลงชื่อ)    สุชาติ  วงศ์สุวรรณ    กรรมการ  (ลงชื่อ)        ศักดิ์ดา  อุปค า  กรรมการ 
         (นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ)                   (นายศักดิ์ดา  อุปค า)  
        สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 


