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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

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

 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายไพโรจน์  สุขค าเมือง  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายดนัย เมืองฝั้น  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๔ นายศักดิ์  สอนปิงค า  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายวสันต์  หนองปิงค า  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๖ ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๗ นางเพลินพิศ สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๘ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๙ นายวีระ  ธิรินทอง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
๑๐ นางรัชนีย์ สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑ นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

๑๒ นายสันทนา ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนาย อาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -  ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 -  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ประธานสภา -  จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน       
การประชุมหรือไม่ 

นายสุชาติ -  ขอแก้ไขหน้า ๘  นายทวิชกล่าว (ต่อจากปลัดเทศบาล) บรรทัดที่ ๓ ถนนเลาะล าน้ าแม่ตาล 
เปลี่ยนเป็น  ล าน้ าแม่ฮาว ครับ 

นายสมยศ -  ขอแก้ไขหน้า ๒๕  ที่ผมกล่าวไว้ครับ ถนนเส้นนี้มีการถมดิน ขอเพ่ิมเติมเป็น ถนนเส้นนี้มีการถมดิน
ของนางกุย  

นายศักดิ์ดา -  ขอแก้ไขหน้า ๑๓  ที่ผมกล่าวไว้ครับ เรื่องซ่อมคอมพิวเตอร์ศูนย์เด็กเล็ก ขอเพ่ิมเติมดังนี้ การ
จัดสรรงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมือนกันทั้งสามศูนย์เลยหรือครับ ยกตัวอย่าง การจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเหมือนกันทั้งสามศูนย์เลยหรือครับ 

นายปริญญา -  ขอแก้ไขหน้า ๙  ที่ผมกล่าวไว้ย่อหน้าที่สองครับ หากเอาโครงการในล าดับที่ ๒, ๓ และ ๔ มาท า 
ขอให้ตัด ๒, ๓ และ ออกครับ เป็น หากเอาโครงการในล าดับที่ ๔ มาท า 

นางสุภาภรณ์ -  ขอแก้ไขค าผิดค่ะ หน้า ๙  นายกเทศมนตรีกล่าว ย่อหน้าแรก  บรรทัดที่สอง ต้องดูความเหมาะสม 
ค าว่าความ  ค ตกไปค่ะ และหน้า ๑๒  นายสันทนากล่าว บรรทัดที่สอง เพ่ือให้สามารถ ค าว่า เพ่ือ 
สระอือ ตกไปค่ะ 

ประธานสภา -  ที่ประชุมมีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง,        
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-    

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 
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ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 

      ๔.๑  ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                      พ.ศ. ๒๕๖๒  (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ) 

ประธานสภา -  ในวาระนี้เป็นการแปรญัตติ ซึ่งเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๗ ท่าน ซึ่งคณะกรรมการ 
แปรญัตติได้ประชุมพิจารณากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา 

นายปริญญา -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายปริญญา สุวรรณศร ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอเรียนชี้แจงในที่ประชุมสภาเพ่ือได้รับทราบว่า คณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณา
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วดังนี้ ตามที่ 
สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ       
แปรญัตติ เป็นเวลา ๔ วัน คือ เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. 

  วันศุกร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น., วันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และวันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รวม
ระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ ๒๘ ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ คือ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ซึ่งภายในระยะเวลาการเปิดให้เสนอค าแปรญัตติจนถึง
เวลาสิ้นสุด ปรากฏว่ามนีายสมยศ  ไชยนันตาและนายศักดิ์ดา อุปค า คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ยื่น
เสนอค าขอแปรญัตติ จ านวน ๕ ข้อ ดังนี้ 

    ข้อ ๑ นายสมยศ  ไชยนันตา คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณ
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ 
๓.๓ หน้า ๕๒ โครงการอบรมเด็กและเยาวชน รายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๓  
จากงบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท 

   ข้อ ๒ นายสมยศ  ไชยนันตา คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณ
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๔ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน รายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙  
ข้อ ๑.๑.๔ จากงบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๑๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ 
๑๐,๐๐๐.-บาท 

   ข้อ ๓ นายสมยศ  ไชยนันตา คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณ
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๕ 
หน้า ๕๒ โครงการค่ายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล รายละเอียด
ประมาณการฯ หน้า ๑๔๙-๑๕๐ ข้อ ๑.๑.๕ จากงบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติ      
ปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท 

   ข้อ ๔ นายศักดิ์ดา อุปค า คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติ จ านวน ๒  ข้อ ข้อ ๑    
ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ข้อ ๓.๒ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุง
และซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล รายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๙๔ 
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ข้อ ๑.๓.๓ จากงบประมาณตั้งไว้ ๘๔๓,๔๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๔๔๓,๔๐๐.-บาท คงเหลือ 
๔๐๐,๐๐๐.-บาท 

   ข้อ ๕ นายศักดิ์ดา อุปค า คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณ
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ข้อ ๓.๓ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ
รายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๒ จากงบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติ
ปรับลดลง ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท   

   คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาค าขอแปรญัตติของนายสมยศ ไชยนันตาและ
นายศักดิ์ดา อุปค า แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับลดลงตามค าขอแปรญัตติของนายสมยศ 
ไชยนันตา และนายศักดิ์ดา อุปค า ด้วยเสียง ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี และงดออกเสียง ไม่มี 

   คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างรอบคอบแล้วไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด มีมติยืนตามร่างเดิม          
ทุกประการนอกเหนือจากค าแปรญัตติของของนายสมยศ ไชยนันตา และนายศักดิ์ดา อุปค า      
ด้วยเสียง ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี และงดออกเสียง ไม่มี จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ           
เพ่ือด าเนินการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ต่อไป ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา -  เชิญท่านปลัดเทศบาลได้อธิบายชี้แจงให้สมาชิกสภาได้รับทราบระเบียบ ข้อกฎหมาย ก่อนที่จะมี
การอภิปราย 

ปลัดเทศบาล -  การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ ในวาระที่ ๒ นี้ ให้ที่ประชุมปรึกษาเฉพาะข้อที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น ข้ออ่ืนถ้าไม่มีการแปรญัตติจะไม่มีการ     
อภิปรายนอกเหนือจากที่มีการแปรญัตติอีก ข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแก้ไขแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สภาได้พิจารณาโดยอภิปราย
เฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข และสุดท้ายลงมติ หากสภาฯมีมติ  
เห็นด้วยกับค าขอแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข จ านวนเงินก็จะต้องลดไปตามที่ขอ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข หากสภาฯ มีมติไม่เห็นด้วยกับข้อที่มีการแปรญัตติ  
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข จ านวนเงินก็จะตั้งในร่างเทศบัญญัติฯ นั้นตามร่างเดิม  

ประธานสภา -  ท่านปลัดได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าใจแล้ว ต่อไปเชิญ นายสมยศ ไชยนันตา 
ได้อธิบายชี้แจงในที่ประชุมสภา ตามท่ีท่านได้ยื่นแปรญัตติ 

นายสมยศ -  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสมยศ ไชยนันตา ได้ขอ
ยื่นแปรญัตติจ านวน ๓ รายการ ในข้อที่ ๑, ๒ และ ๓  ซึ่งโครงการที่ผมได้ยื่นแปรญัตติไปได้ปรึกษา
กับคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านแล้ว ในข้อที่ ๑ ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณ แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๓ หน้า 
๕๒ โครงการอบรมเด็กและเยาวชน รายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๓ จาก
งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท 
เนื่องจากว่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ไม่เคยตั้งงบประมาณด้านนี้ไว้ ผมเคยเสนอสภามา ๒ ปี ให้ตั้ง
งบประมาณสนับสนุนเด็กและเยาวชน แต่สภาก็ไม่เคยอนุมัติตั้งให้เลย ทั้งที่เ ยาวชนก็มีการท า
กิจกรรมมาตลอด แต่พอมาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางผู้บริหารเสนอโครงการนี้มาตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-
บาท  ผมจึงได้ปรึกษากับคณะกรรมการแปรญัตติว่าเราตัดลดงบประมาณไปก่อนให้เหลือ ๑๐,๐๐๐.-
บาท คิดว่าคงเพียงพอ เพราะในเทศบัญญัติก็ไม่ได้ระบุว่าเยาวชนมีกี่คน เวลาเรียกมาประชุม เช่น 
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การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนของเทศบาลก็ไม่เห็นมากัน เวลามีการแข่งขันกีฬาก็เห็นมีแต่
บุคคลทั่วไปมาแข่งขันกัน เยาวชนมาไม่กี่คน  จึงขอปรับลดจาก ๓๐,๐๐๐.-บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐.- 
บาท 

ประธานสภา -  เชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายครับ 

นายกเทศมนตรี -  มีเหตุผลในการยื่นแปรญัตติครับ ผมเป็นผู้บริหาร โดยคณะผู้บริหารดูงบประมาณจากรายรับ 
รายจ่าย พอมีการซักค้านในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒      
ก็ต้องพิจารณาครับ ท่านสามารถตรวจสอบท างบประมาณรายจ่ายได้ การท างบประมาณในแต่ละปี
ได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว ปีนี้มีการแปรญัตติเกิดขึ้นในงบด้านเยาวชน มี
การปรับลดยอดเงินลงไป เทศบาลได้รับหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกรองส่วนท้องถิ่นให้
เทศบาลได้ตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบล อ าเภอ เพ่ือมาปฏิบัติงานในกิจกรรมของเยาวชน 
ซึ่งมีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว มีคณะกรรมการหมดแล้ว ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลเราอยู่  
หมู่ ๓ บ้านแม่ฮาว และอีกอย่างคือปัจจุบันปัญหาด้านยาเสพติดก็มีมากขึ้น การแก้ไขจึงต้องมีความ
ร่วมมือจากสภาเด็กและเยาวชนให้เข้ามาท ากิจกรรมช่วยกันลด และแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
เทศบาลเรากม็ีในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนเข้ามาอีกกิจกรรม การท างานโปร่งใสทุกอย่างครับ 

ปลัดเทศบาล -  ผมขอเพ่ิมเติมจากท่านนายกฯ กล่าวครับ คือโครงการที่ท่านแปรลดนั้น เป็นโครงการที่ได้บรรจุไว้
ในแผน ป.ป.ช. เป็นโครงการเป็นโครงการหนึ่งใน ๓๘ โครงการที่อยู่ในแผน ป.ป.ช. ซึ่งได้อนุมัติแล้ว 
ผมขอมอบหมายให้นายสันทนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้อธิบายถึงความส าคัญของแผน 
ป.ป.ช. ครับ 

นายสันทนา -  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านครับ แผน ป.ป.ช. เริ่มขึ้นเมื่อ   
สี่ปีที่แล้ว จนเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ทวงแผน ป.ป.ช. ในพ้ีนที่ของ
อ าเภอห้างฉัตร ซึ่งมีของ อบต.เวียงตาลที่เดียวที่ส่งและได้รับรางวัลมาด้วย หลาย ๆ ที่ไม่ส่ง หรือ    
ส่งแล้วไม่ผ่านครับ ในส่วนของเทศบาลเราคือไม่ได้ส่ง จึงได้มีการติดตามแผน ป.ป.ช. จาก ป.ป.ช.
จังหวัดล าปาง ซึ่งได้ออกพ้ืนที่ให้ทุก อปท. ไปชี้แจงที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร มีการขอความคิดเห็น
จากที่ไม่ส่งหรือส่งแล้วไม่ผ่านว่าเพราะเหตุใด ผมจึงได้ปรึกษากับทาง ป.ป.ช.จังหวัด ได้รับค าตอบ
มานะครับว่า โครงการทุกโครงการต้องผ่าน ๔ มิติของ ป.ป.ช. ผมได้แนวทางมาจัดท าและได้เสนอ
โครงการไป ๔๔ โครงการ แต่ผ่านแค่ ๓๘ โครงการ ซึ่งได้จัดท ารูปเล่มและแจกเรียบร้อยแล้ว 
คะแนนที่ได้ ๑๕๗ คะแนนจาก ๒๐๐ คะแนน ซึ่งถือว่าผ่าน ใน ๓๘ โครงการมีโครงการใหม่เกิดขึ้น 
และโครงการที่ท่านได้แปรลดไป คือโครงการที่ได้บรรจุในแผน ป.ป.ช. งบประมาณที่ตั้งก็มาจาก
แนวทางของ ป.ป.ช. เป็นคนก าหนดให้เราท า ซึ่ง ๓๘ โครงการใช้งบประมาณไป ๑๖๐,๐๐๐.-บาท 
ให้ท าโครงการนี้ ๓ ปี บังคับให้ท าปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ บางโครงการก็ไม่ใช้งบประมาณ ผมก็อยากให้
ทางสภาได้พิจารณาทบทวนอีกครั้งครับ แผน ป.ป.ช. ถูกก าหนดให้รายงาน ๒ ครั้ง / ปี ครั้งที่ ๑ 
รายงานว่า ได้น าเข้าแผนพัฒนาของเทศบาลหรือยัง และครั้งที่ ๒ ได้น าเข้าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฯ กี่โครงการ คิดเป็นกี่ %  ใน ๓ เดือนแรกก่ี %  ๓ เดือนท้ายกี่ % 

นายสมยศ -  ผมและคณะกรรมการแปรญัตติเห็นความส าคัญครับ ไม่ได้ตัดทิ้งทั้งหมดเพียงแค่ปรับลดให้เหลือ 
๑๐,๐๐๐.- บาท ผมว่างบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาทน่าจะเพียงพอ หากไม่พอ ในอนาคตก็น าเข้าสภา
พิจารณาอีกครั้งก็ได้ 

นายศักดิ์ดา -  เราไม่เคยตั้งงบประมาณหมวดนี้ไว้ ความส าคัญของเยาวชนเราก็ให้ความส าคัญ ปีนี้เราตั้งไว้เป็น    
ปีแรกและครั้งแรก ผู้บริหารได้เสนอมา  สมาชิกก็เห็นด้วย แต่ในพ้ืนที่ของเราเยาวชนอยู่ในโรงเรียน
เป็นส่วนมาก และกิจกรรมเยาวชนก็เป็นการกีฬา การสนับสนุนเราก็ให้การสนับสนุน อย่าเอาตัวเลข
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เป็นหลักให้เอาความส าคัญ ความสามัคคีของเยาวชนเป็นหลัก การอบรมเยาวชนบางทีก็มาไม่ครบ 
งบประมาณก็ไม่ได้ตัด แค่ปรับลดลงให้มันมีความสมดุล ได้ปรึกษาหารือกันแล้วถือว่าเหมาะสม 

นายกเทศมนตรี -  ขอยืนยันว่าไม่ขอให้ตัดปรับงบประมาณลง ขอให้คงไว้งบประมาณตามนี้ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก 

ประธานสภา -  เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่า ท่านใดเห็นด้วยกับค าขอ
แปรญัตติของนายสมยศ ไชยนันตา ข้อที่ ๑ ปรับลดงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๓ หน้า ๕๒ โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนรายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๓ จากงบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท 
แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง    
จึงขอมติในท่ีประชุมด้วยครับ 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับค าขอแปรญัตติของ นายสมยศ ไชยนันตา ข้อที่  ๑ ปรับลด
งบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ข้อ ๓.๓ หน้า ๕๒ โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรายละเอียดประมาณการฯ 
หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๓ จากงบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-
บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท  จ านวน ๘  เสียง, ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียง
จ านวน  ๔  เสียง 

ประธานสภา -  ต่อไปเป็นการแปรญัตติข้อที่ ๒ นายสมยศ  ไชยนันตา คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติ  
ปรับลดงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน รายละเอียด
ประมาณการฯ หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๔ จากงบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง 
๑๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท เชิญนายสมยศ ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาทราบ 

 

นายสมยศ -  ในข้อที่ ๒ ผมแปรญัตติขอปรับลดงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน จากงบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๑๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ 
๑๐,๐๐๐.-บาท ผมก็เห็นความส าคัญกับสภาเด็กและเยาวชนทุกครั้ง ก็เหมือนกับข้อ ๑ ที่อภิปราย 
ไปครับ ผมเคยคุยกับ ผอ.สนั่น ผอ.โรงเรียนบ้านปันง้าว ท่านเคยกล่าวไว้ว่า  สภาเด็กและเยาวชนมี
การอบรมเฉพาะในเทศบาล ไม่เคยออกมาอบรมตามหมู่บ้านหรือโรงเรียน ผมกับนายปริญญา     
เคยร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเยาวชนขึ้น ประกาศไปมาไม่ถึงสิบคน ปีที่สองที่ผมเป็นสมาชิกสภา ผมได้เสนอ
โครงการมาเพ่ือของบประมาณด้านเด็กและเยาวชน พอมาเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก็ไม่มี
งบประมาณด้านนี้เสนอเข้ามา แต่พอมาในปีนี้ ท่านมาตั้งงบประมาณด้านนี้ ตามที่ท่านสันทนาว่า   
ตั้งตามท่ีโดนบังคับมาให้ตั้ง แล้วปีก่อน ๆ ไม่เห็นความส าคัญหรือว่าไม่โดนบังคับหรือครับ 

นายสันทนา -  ไม่ใช่ว่าไม่บังคับนะครับ แต่แผน ป.ป.ช.ของเรายังไม่ผ่าน พอมาปีนี้แผน ป.ป.ช. ผ่าน จึงต้องน า
โครงการในแผนมาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โครงการทุกโครงการที่น าเสนอต้องน ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
แล้วให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบต่อไปครับ 



~ ๗ ~ 
 
นายกเทศมนตรี -  ขอยืนยันท าตามหน้าที่ต่อไปครับ 

นายศักดิ์ดา -  ในข้อที่ ๒ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วเหมือนข้อ ๑ คณะกรรมการเห็นว่าเริ่มตั้ง
งบประมาณปีนี้ เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ไม่ได้ตัดงบประมาณทิ้งแต่เป็น
การปรับลดงบประมาณลง เห็นควรตามที่ท่านสมยศได้ยื่นไว้ครับ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก 

ประธานสภา -  เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่า ท่านใดเห็นด้วยกับค าขอ
แปรญัตติของนายสมยศ ไชยนันตา ข้อที่ ๒ ปรับลดงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน รายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๔ จากงบประมาณตั้งไว้ 
๒๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๑๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท หรือไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง จึงขอมติในท่ีประชุมด้วยครับ 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับค าขอแปรญัตติของ นายสมยศ ไชยนันตา ข้อที่  ๒ ปรับลด
งบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
รายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๔ จากงบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท      
แปรญัตติปรับลดลง ๑๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท จ านวน ๗  เสียง, ไม่เห็นด้วย 
จ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  ๕  เสียง   

 

ประธานสภา -  ต่อไปเป็นการแปรญัตติข้อที่ ๓ นายสมยศ  ไชยนันตา คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติ   
ปรับลดงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๕ หน้า ๕๒ โครงการค่ายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล รายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙-๑๕๐ ข้อ ๑.๑.๕ จากงบประมาณตั้งไว้ 
๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท เชิญนายสมยศ      
ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาทราบ 

 

นายสมยศ -  ในข้อที่ ๓ ผมแปรญัตติขอปรับลดงบประมาณโครงการค่ายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จากงบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง 
๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ข้อนี้ก็ส าคัญเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน      
ผมเห็นความส าคัญโครงการนี้ เหมือนกับข้อ ๑ และข้อ ๒ คือไม่ได้ตัดหมด แต่ปรับลดให้เหลือ 
๑๐,๐๐๐.-บาท โครงการนี้ เป็นการตั้งงบประมาณตามโครงการเป็นปีแรก ผมได้ประชุมกับ
คณะกรรมการแปรญัตติ ไตร่ตรองกันดีแล้ว ให้ความส าคัญกับโครงการ ไม่ได้ตัดแค่ปรับลด หวังว่า  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นไปคงจะตั้งงบประมาณโครงการนี้ต่อไป สภาก็จะเพ่ิมงบประมาณให้
เพราะอยากเห็นการรวมกลุ่มของเยาวชน 

นายกเทศมนตรี -  ท่านท าตามหน้าที่ในการขอปรับลดงบประมาณ นายกฯ ก็ท าตามระเบียบต่อไป 



~ ๘ ~ 
 
นางสมพร -  ขออภิปรายค่ะ  ๓ ข้อที่ท่านขอปรับลดงบประมาณ เป็นโครงการด้านเยาวชน เราในสภาก็ไม่ได้

เป็นเยาวชนกันแล้ว ที่บ้านดิฉันก็ไม่ได้มีเยาวชนในบ้าน โตกันหมดแล้ว ได้รับฟังแล้วปัญหาคือ     
เกิดจากเยาวชนไม่ให้ความร่วมมือ เราจะท าอย่างไรให้เยาวชนมาอบรม มาท ากิจกรรมจริง ๆ การตัด
ลดงบประมาณลงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันดูแล้วไม่เพียงพอ ค่าวิทยากร
ก็แพง ค่าอาหาร, อาหารว่างก็สูงขึ้นในปัจจุบัน ดิฉันว่าไม่น่าจะปรับลด น่าจะช่วยกันแก้ไขปัญหา
มากกว่า โดยการขอความร่วมมือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่งเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านมาอบรม มาท า
กิจกรรมรับความรู้ น าไปประพฤติปฏิบัติตัวในทางที่ดีขึ้น อย่างเช่นขณะนี้วัดบ้านปางม่วงมีเยาวชน
ต่างบ้านมามั่วสุมเสพยาเป็นอย่างมาก อยากให้มีโครงการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรม
ที่ดีข้ึน จึงขอให้ทางสภาได้พิจารณาด้วย 

นายปริญญา - ประสิทธิภาพในการท างาน ผมว่าจ านวนเงินไม่เกี่ยว งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท          
หากเยาวชนไม่มีหรือไม่มาท ากิจกรรมก็ไม่มีความหมาย ส่วนเรื่องยาเสพติดก็มีการตั้งงบประมาณ
ด้านนี้ไว้แล้ว 

นายกเทศมนตรี -  เป็นหน้าที่ของท่านในการช่วยกันพัฒนา ณ เวลานี้ท่านปรับลดงบประมาณ แต่อนาคตท่านมาขอ
งบประมาณจากผมให้ท าเพ่ิม ก็พิจารณาด้วย 

นายศักดิ์ดา -  เยาวชนเป็นตัวแทนของเราในอนาคต  เยาวชนของเรามีหลายรูปแบบ เยาวชนที่เป็นจิตอาสาก็มี 
ขอบคุณท่าน สท.สมพรที่น าเสนอมา เหตุผลที่คณะกรรมการแปรญัตติปรับลดเพราะเห็นว่าตั้งไว้ 
มากเกิน ผมเคยเป็นประธานเยาวชนต าบล เคยได้รับรางวัลจากในหลวงองค์ปัจจุบัน ในปี ๒๕๓๙ 
เป็นการท ากิจกรรมที่ไม่มีงบประมาณเลย ในอดีตก็ไม่เคยมีการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับเยาวชนเลย
ตั้งแต่เป็น อบต. มา แต่ยังท ากิจกรรมได้ คณะกรรมการแปรญัตติเห็นความส าคัญของเด็กและ
เยาวชนแต่ที่ปรับลดตามงบดุลให้มีความเหมาะสมครับ 

นายสมยศ -  ขอบคุณ สท.สมพรครับ เป็นเหตุเป็นผล ผมว่างบประมาณไม่ส าคัญ ผมอยู่กับเยาวชนมาตลอด   
ไม่มีงบประมาณให้แค่เอาใจให้เยาวชนก็รักครับ เรียกมาท ากิจกรรมอะไรก็มาหมดครับ งบประมาณนี้
ตั้งไว้เป็นปีแรก หนึ่งหมื่นบาทผมว่าเพียงพอแล้ว ปีต่อไปค่อยว่ากันใหม่ เมื่อก่อนผมเคยเสนอมาตั้ง
งบประมาณด้านนี้ก็ไม่เคยอนุมัติตั้งให้เลยครับ 

ปลัดเทศบาล -  โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ก็คือ ๑) เ พ่ือให้ เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ๒) เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา เป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม ๓) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขและเหมาะสม และ ๔) เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกที่ดีงาม มีคุณธรรม       
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง ถ้าโครงการ
นี้ ได้ท าแล้วผลที่จะได้รับ คือ ๑) นักเรียน เด็กและเยาวชน เข้าใจหลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ๒) ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ๓) 
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม และ 
๔) ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านักที่ดี  มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคม อยากให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาอีกครั้งครับ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก 



~ ๙ ~ 
 
ประธานสภา -  เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่า ท่านใดเห็นด้วยกับค าขอ

แปรญัตติของนายสมยศ ไชยนันตา ข้อที่ ๓  ปรับลดงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๕ หน้า ๕๒ โครงการ   
ค่ายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล รายละเอียดประมาณการฯ 
หน้า ๑๔๙-๑๕๐ ข้อ ๑.๑.๕ จากงบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-
บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จึงขอมติในท่ีประชุมด้วยครับ 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับค าขอแปรญัตติของ นายสมยศ ไชยนันตา ข้อที่  ๓ ปรับลด
งบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๕ หน้า ๕๒ โครงการค่ายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล รายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙-๑๕๐ ข้อ ๑.๑.๕ จากงบประมาณ
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท จ านวน      
๗  เสียง, ไม่เห็นด้วย จ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  ๕  เสียง 

ประธานสภา -  ต่อไปเป็นการแปรญัตติข้อที่ ๔ นายศักดิ์ดา อุปค า คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติปรับลด
งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ข้อ ๓.๒ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารหอประชุมเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล รายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๓ 
จากงบประมาณตั้งไว้ ๘๔๓,๔๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๔๔๓,๔๐๐.-บาท คงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐.-
บาท เชิญนายศักด์ิดา ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาทราบ 

นายศักดิ์ดา -  ในข้อที่ ๔ คณะกรรมการแปรญัตติขอปรับลดค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จากงบประมาณตั้งไว้ ๘๔๓,๔๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๔๔๓,๔๐๐.-บาท 
คงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท ด้วยเหตุผลที่ว่า ผมและคณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปรายร่วมกัน 
หอประชุมอาคารหลังนี้เสียหายด้านหลังคาเป็นบางจุดบางแห่ง  ฝ้าเพดานก็เสียหายบางจุดบางแห่ง 
แต่ตอนท าจะท าทั้งหมด จากการค านวณจากกระเบื้องและฝ้าเพดานแล้ว เห็นควรใช้งบประมาณ 
๔๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นการซ่อมแซมไม่ใช่สร้างใหม่  และขอฝากอีกเรื่องด้วย อาคารหอประชุม        
ไว้รองรับการประชุมไม่ใช่ห้องเก็บของ สมาชิกทุกท่านเคยเห็นหรือไม่ ห้องประชุมมีห้องเก็บของ 
หากท าแล้วไม่พอปีหน้าก็ขอมาใหม่ได้ครับ 

นายกเทศมนตรี -  ในการแปรญัตติขอลดงบประมาณการซ่อมแซมมาจากการค านวณทางวิชาช่าง นายกฯ เห็น
ความส าคัญ ห้องประชุมไม่ใช่ห้องเก็บของครับ รอปรับปรุงก่อน ปีนี้จะท าหอประชุมให้ดีขึ้นตามที่
เคยแจ้งไปในที่ประชุมประจ าเดือน นายกฯ เคยเจอมาหลายครั้งครับคือผมมาท างานเช้าก็จะเห็น     
พ่ีน้องชาวนายิงหนังสติ๊กไล่นก โดนนกก็ดี หากไม่โดนนกก็มาตกลงหลังคาอาคารหอประชุมบ้าง โดน
กระจกบ้าง ท่านก็เคยเสนอมาอยากให้ซ่อมแซมไว้บริการพ่ีน้องชาวบ้าน ผมก็เสนองบประมาณ   
ตามแผน งบประมาณจะมากจะน้อยผมไม่ทราบ เพราะมาจากการค านวณทางด้านช่างครับ อีกอย่าง
หากไม่ใส่ฝ้าเพดาน ก็ติดแอร์ไม่ได้ เวลาท่านมาประชุมก็จะร้อนกันอีก 

ปลัดเทศบาล -  หอประชุมเทศบาลเราช ารุด กระเบื้องแตกอาจจะหมดอายุการใช้งาน ฝนตกใส่ก็เกิดการรั่วซึมใส่
ฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานก็รั่ว หอประชุมนี้ไว้บริการประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่มาขอใช้ จึงได้เสนอตั้ง
งบประมาณมาซ่อมแซมครับ และขอเชิญ ผอ.กองช่างชี้แจงเหตุผลว่ามีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อะไรบ้าง ท าไมงบประมาณในการซ่อมแซมถึงมีเท่านี้ เพราะเหตุใดตามหลักวิชาชีพช่าง 



~ ๑๐ ~ 
 
นายทวิช -  ในคราวประชุมครั้งที่แล้ว ผู้บริหารได้สั่งการให้ผมค านวณการซ่อมแซมอาคารหอประชุม ซึ่งใช้

งบประมาณท้ังสิ้น ๘๔๓,๔๐๐.-บาท ก็ประกอบด้วยงานรื้อถอน รื้อถอนโคมไฟในฝ้าเพดานในอาคาร
หอประชุมทั้งหมด ชุดเดิมต้องรื้อถอนออกก่อน รื้อฝ้าเพดาน, รื้อกระเบื้องเก่า, รื้อชายคา,           
รื้อกระเบื้องเซรามิคและรื้อถอนพัดลม  ส่วนที่ ๒ งานติดตั้ง ก็เป็นงานติดตั้งทั้งหมด เบ็ดเสร็จ
งบประมาณที่ใช้ ๘๔๓,๔๐๐.- บาท หลังจากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติเข้าร่วมประชุมกัน ท่าน 
ศักดิ์ดาก็มีแนวทางให้ผมไปค านวณดูว่า หลังคาเปลี่ยนเฉพาะกระเบื้องได้หรือไม่ ผมก็ตอบว่าได้     
ผมจึงค านวณมาให้ใหม่ ก็มีงานรื้อถอนกระเบื้องลอนคู่, งานรื้อเชิงชาย+ปิดลอน, งานรื้อกระเบื้อง 
พ้ืนเซรามิค ส่วนที่สองก็เป็นงานติดตั้ง ก็มีงานปรับปรุงติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดโครงเคร่าอลูมิเนียม, งาน
ติดตั้งฝ้ากระเบื้องซีเมนต์ใยหินระบายอากาศโครงเคร่าอลูมิเนียม, งานติดตั้งกระกระเบื้องซีเมนต์   
ใยหินมุงหลังคา (สี), งานติดตั้งครอบเคลือบสี, งานติดตั้งเชิงชาย+ทับเชิงชายไม้ส าเร็จรูป และงาน
กรวดล้าง ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๙๙,๖๐๐.-บาท ก็จะได้เฉพาะงานหลังคา ฝ้าเพดานไม่ได้ 
อุบัติเหตุอาจเกิดได้หากมีการรื้อถอนหลังคา หลังคาอาจตกใส่ฝ้าเพดานก็อาจท าให้ล้มลงมาทั้งหมด 
ประเด็นที่สอง หากไม่มีฝ้าเพดานก็ติดตั้งแอร์ไม่ได้ หากท่านมาประชุมก็คงร้อน ตามที่ท่านนายกฯ 
กล่าว และอีกชุดหนึ่งผมได้ค านวณหากเปลี่ยนเป็นเมทัลชีทมาให้ด้วย ก็มีงานรื้อถอนและติดตั้งครับ 
ส าหรับงานของเทศบาลควรจะใช้อลูซิงค์ เป็นเมทัลชีทอย่างดีครับ อายุการใช้งาน ๒๐ ปี ในทาง   
วิชาช่างเรียกว่า แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ ก็จะได้เฉพาะงานหลังคา (งานฝ้า/งานสี ไม่ได้ท า) 
ในการท างานท่านบอกว่าปีหน้าค่อยมาตั้งงบประมาณท าใหม่ หากเกิดอุบัติเหตุเหมือนที่ผมกล่าว   
เราจะเอางบประมาณที่ไหนมาท าอีก ผู้บริหารก็ต้องหาเงินมาซ่อมแซมตรงนั้นอีก ต่อไปหากมี
ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ แล้วสอบถามผมว่าท าไมซ่อมแซมทั้งทีท าแค่นี้ไม่ท าให้หมด ผมคงต้องตอบ
ชาวบ้านว่า สมาชิกสภาอนุมัติเงินให้ผมแค่นี้ก็สามารถปรับปรุงได้แค่นี้ครับ 

นายปริญญา -  ขอสอบถามครับ ผู้รับเหมาท ากระเบื้องตกใส่ฝ้าเพดาน ผู้รับเหมาไม่รับผิดชอบหรือครับ เทศบาล
เป็นผู้รับผิดชอบหรือครับ 

นายกเทศมนตรี -  ในการท างานคงต้องมีแน่นอนกระเบื้องตกลงมาใส่ฝ้าเพดานจะมากหรือน้อยอยู่ที่ตอนท างาน ก็คง
ต้องมาพิจารณากันอีกที 

นายศักดิ ์ -  ผมเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อน เคยมาใช้สถานที่แห่งนี้ในการประชุมต่าง ๆ บ่อยครับ ทั้งประชุม
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาขอใช้สถานที่ หอประชุมนี้ก็ช ารุดไปตามอายุ  
การใช้งาน ปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์ก็มีราคาแพง หากท าก็อยากให้ท าให้ดี ใช้ของดี ๆ อยากให้ทุกท่าน
เห็นความส าคัญ เพราะห้องประชุมนี้ใช้จัดงานวันเด็ก งานปีใหม่ หากปรับปรุงก็อยากให้ท าให้
ทั้งหมด ไม่อยากให้ปรับปรุงเฉพาะส่วน 

นางสมพร -  ตอนแรกดิฉันคิดว่างบประมาณสี่แสนบาทก็พอดี แต่พอมาฟังค าชี้แจงจากท่าน ผอ.กองช่างอธิบาย
ให้ฟัง ก็อยากให้ปรับปรุงให้ดี ปรับปรุงทั้งหมดคงดีกว่า หอประชุมแห่งนี้มีอาถรรพ์ ๑๔ ปีมีการเสนอ
เข้าที่ประชุมสภามาให้ปรับปรุงแต่ไม่เคยผ่านอนุมัติเลย มาปีนี้มีการเสนอเข้ามาอีกหากจะท าจะ
ปรับปรุงก็อยากให้ท าให้ดี เป็นหน้าเป็นตาทั้งของสมาชิกสภา ผู้บริหาร ทั้งหน้าตาของเทศบาล  
อยากให้สมาชิกทุกท่านพิจารณากันใหม่ เพราะอยากเห็นหอประชุมแห่งนี้ใหม่ เพราะไม่รู้ว่าปีหน้าจะ
ได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นสมาชิกอีกหรือไม่ จึงอยากให้ปรับปรุงทั้งหมด เพ่ือเป็นหน้าเป็นตาของทุกคน 

นายสมยศ -  เราเปลี่ยนเฉพาะกระเบื้องบางแผ่น และเอาเงินที่เหลือมาเปลี่ยนฝ้าเพดานก็ได้นะครับ เงินสี่แสน
บาท เปลี่ยนฝ้าเพดาน ระบบไฟ น่าจะท าได้นะครับ กระเบื้องเฉพาะบางแผ่น ท าได้หรือไม่ครับ  
ท่าน ผอ.กองช่าง 
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นายทวิช -  การเปลี่ยนแปลงบางแผ่น ผมได้ท าเมื่อปีที่แล้วครับ เปลี่ยนแผ่นหนึ่งก็เหลืออีกแผ่นหนึ่ง เปลี่ยน

ด้านหน้าเหลือข้างหลัง เปลี่ยนแผ่นนี้อีกแผ่นรั่ว ผมจึงเสนอท่านนายกฯ ว่า เปลี่ยนทั้งหมดดีกว่าครับ 

นายศักดิ์ดา -  เนื้อหาสาระ เงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท ปรับลดมาตรงนี้ หากใครเห็นชอบตามที่ผมขอแปรลดเหลือ 
๔๐๐,๐๐๐.-บาท ก็เห็นชอบตามผม หากไม่เห็นชอบตามนี้ก็แล้วแต่ท่าน ขอให้หยุดอภิปรายครับ 

ประธานสภา -  เป็นสิทธิของผมที่จะให้อภิปรายหรือไม่ เชิญท่านนายกฯ ได้อภิปรายต่อครับ 

นายกเทศมนตรี -  ในความถูกต้องท่านก็ได้กล่าวมาแล้ว การใช้ประโยชน์จากหอประชุมผมก็น ามาบรรจุ ไว้ใน       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ นี้ เพ่ือปรับปรุงครับ 

นางสุภาภรณ์ -  โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม งานทั้งหมดทั้งมวลหากตกลงกันก่อนก็คงไม่ต้องมาทะเลาะกัน
ในสภาอีก อีกอย่างก่อนจะท าเทศบัญญัติว่าจะปรับปรุงห้องน้ า แต่สุดท้ายก็มาท าปรับปรุงหอประชุม 

นายกเทศมนตรี -  ห้องน้ าตามที่ได้คุยกันไว้จะเอาเงินรายได้ที่จะเข้ามาปลายปีงบนี้มาท า ขอให้จบที่ประชุมก่อน 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก 

ประธานสภา -  เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่า ท่านใดเห็นด้วยกับค าขอ
แปรญัตติของนายศักดิดา อุปค า ข้อที่ ๔ ปรับลดงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ข้อ 
๓.๒ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล รายละเอียด
ประมาณการฯ หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๓ จากงบประมาณตั้งไว้ ๘๔๓,๔๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง 
๔๔๓,๔๐๐.-บาท คงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จึงขอมติในที่ประชุม
ด้วยครับ 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับค าขอแปรญัตติของ นายศักดิ์ดา อุปค า ข้อที่ ๔ ปรับลดงบประมาณ
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ข้อ ๓.๒ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
หอประชุมเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล รายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๓ จาก
งบประมาณตั้งไว้ ๘๔๓,๔๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๔๔๓,๔๐๐.-บาท คงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐.-
บาท จ านวน ๗  เสียง, ไม่เห็นด้วย จ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  ๕  เสียง 

ประธานสภา -  ต่อไปเป็นการแปรญัตติข้อที่ ๕ นายศักดิ์ดา อุปค า คณะกรรมการแปรญัตติ ปรับลดงบประมาณ
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ข้อ ๓.๓ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศรายละเอียด
ประมาณการฯ หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๒ จากงบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท เชิญนายศักดิ์ดา ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาทราบ 

นายศักดิ์ดา -  ในข้อที่ ๕ คณะกรรมการแปรญัตติขอปรับลดค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ จากงบประมาณ
ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท ด้วยเหตุผล
ที่ว่า การจัดงานประจ าปีที่สวนอนันตยศของอ าเภอ สภาอนุมัติให้ท่านมาสองปีแล้ว  งบประมาณที่
ท่านขอที่สภาอนุมัติให้ไปเป็นถนนลูกรัง แต่พอท าไม่มีถนนลูกรัง เป็นการปรับดินจากที่สูงมาใส่ที่ต่ า 
คนงานจ้างเหมาก็อนุมัติให้ท่านทุกปี ผมจ าได้ว่าคนงานประจ าสวนอนันตยศอนุมัติ ๒ คนทุกปี สวนก็
ไม่เคยสะอาด ท่านสมาชิกท่านเคยขอป้ายสวนใหม่ ก็ยังไม่เห็นได้ ห้องน้ า ประตู ท่อระบายน้ า    
ตอนช่างท าก็ไม่ได้ไปดู ไปตอนวันงานวันแรก แค่วันแรกก็พังแล้วครับ พอมาปีนี้ท่านก็เสนอ
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งบประมาณมาอีก ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ผมจึงแปรญัตติขอลดให้เหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท อยากให้ท่าน
บริหารไปพิจารณาดู สวนอนันตยศจะเกิดขึ้นได้ จะสวยงามก็เฉพาะตอนมีงาน หลังจากนั้นก็มีแค่
ปลูกต้นไม้ จึงพิจารณาแล้ว ขอลดงบประมาณเหลือแค่ ๕๐,๐๐๐.-บาท ให้ท่านไปบริหาร
งบประมาณเองครับ 

นายกเทศมนตรี -  ขอบคุณครับที่ยังเหลือให้ห้าหมื่นบาท ในการท างานต้องดูค าสั่งจากทางอ าเภอ การตั้งงบประมาณ
ไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท อาจจะใช้ไม่หมดหรือไม่ได้ใช้เลยก็ได้ เราต้องดูจากงานของอ าเภออีกครั้ง และ
คนงานสวนอนันตยศ คนงานที่จ้างก็ไม่ได้ท าแค่สวนอนันตยศ ต้องไปท าทั้งสนามกีฬา ศูนย์เด็ก และ
ตามที่หน่วยงานร้องขอมา งบประมาณหากไม่พอก็ต้องโอนมาท า หากมีค าสั่งจากอ าเภอ สวนมีการ
ทรุดโทรมก็ต้องมีการปรับปรุงบูรณะสวนอนันตยศก็ดังเช่นถนนที่ใช้งานไปช ารุด เสียหายก็ ต้อง
ปรับปรุง และจะต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาน จัดสวนหย่อมก็เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
สวนอนันตยศครับ 

นายปริญญา -  งบประมาณปีแรกที่ตั้งโอนซ่อมแซมสวนอนันตยศไว้มีงานทาสีป้ายสวนเป็นสีทอง ณ ขณะนี้ก็ยัง
ไม่ได้ท าเลย ขอให้ท่านพิจารณาด้วย 

นายกเทศมนตรี - เสร็จสิ้นไปแล้วครับงานนั้น คณะกรรมการตรวจงานจ้างก็ตรวจเรียบร้อยครับ 

นายนเรศน ์ -  ขอเสริมทางท่าน สท.ศักดิ์ดาครับ การพัฒนาสวนอนันตยศ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ใช้ของไม่มีคุณภาพ
เลยครับ ใช้งานวันเดียวก็เสียแล้ว ผมเคยได้กล่าวไว้ว่า การซื้อของ ใช้ของที่ดี มีคุณภาพด้วย เรา
อนุมัติงบประมาณไปสองครั้งแล้วแต่งานไม่มีคุณภาพเลย 

นายกเทศมนตรี -  เป็นไปตามมาตรฐานวิชาช่างครับ ตามแบบแปลน การใช้งานเช่น ห้องน้ า วันหนึ่งใช้ไม่ต่ ากว่า    
ร้อยคน มันก็อาจพังเสียหายได้ครับ 

นายสมยศ -  การพัฒนาปรับปรุงสวนอนันตยศ ผมว่าขอให้พนักงานไปตัดหญ้า ตัดต้นไม้เดือนละครั้งก็ดีครับ 
เพ่ือเวลาถึงการจัดงานก็จะได้ไม่ต้องปรับปรุงอะไรมาก 

นายกเทศมนตรี -  ท่านก็ทราบดีนะครับ หน้านี้ฤดูฝนครับ ตัดไปมันก็ขึ้นเร็ว เด็กคนงานที่จ้างไว้ก็ไม่ได้ท างาน     
ด้านเดียว น้ าท่วม ไฟไหม้ ก็ใช้งานเด็กคนงานนี้แหละครับ จึงขอแจ้งให้ทราบครับ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก 

ประธานสภา -  เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่า ท่านใดเห็นด้วยกับค าขอ
แปรญัตติของนายศักดิดา อุปค า ข้อที่ ๕ ปรับลดงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ข้อ 
๓.๓ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศรายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๒ 
จากงบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.-
บาท  หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จึงขอมติในท่ีประชุมด้วยครับ 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับค าขอแปรญัตติของ นายศักดิ์ดา อุปค า ข้อที่ ๕ ปรับลดงบประมาณ
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ข้อ ๓.๓ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ
รายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๒ จากงบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท     
แปรญัตติปรับลดลง ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท จ านวน ๙  เสียง, ไม่เห็นด้วย 
จ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  ๓  เสียง 
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๔.๒  ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
       พ.ศ. ๒๕๖๒  (วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ) 

ปลัดเทศบาล -  ในวาระที่ ๓ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติหรือตามร่าง
เดิมหรือไม่อย่างไร  จึงขอมติในท่ีประชุม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง 
–ไม่มี-  

  - เป็นอันว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
     ๕.๑  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งเป็น

รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) จ านวน ๒ รายการ 
    ๕.๑.๑  ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า (ไดโว่) ๕๐๐W จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๕,๕๐๐.-บาท     

เป็นเงิน ๕,๕๐๐.-บาท 
    ๕.๑.๒  ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า (ไดโว่) ๗๕๐W จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๕,๙๐๐.-บาท    

เป็นเงิน ๕,๙๐๐.-บาท 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            
(ค่าครุภัณฑ์) จ านวน ๒ รายการ ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเพ่ือให้สภาได้พิจารณา    
ในแต่ละรายการไป และขอให้สภาได้พิจารณาลงมติทีละรายการ 

นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
มาตั้งเป็นรายการใหม่ (ค่าครุภัณฑ์) จ านวน ๒ รายการ  ดังต่อไปนี้ 
  รายการที่ ๑  ค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า (ไดโว่) ๕๐๐W จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ 
๕,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๕,๕๐๐.-บาท เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝน ท าให้เกิดฝนตกน้ าท่วมสูง จึงต้องมี
ความจ าเป็นต้องมีเครื่องสูบน้ า (ไดโว่) ไว้ใช้ในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในการสูบน้ าออกจาก
บ้านในกรณีที่น้ าท่วมบ้านเรือน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่  
เพ่ือจัดซื้อมาใช้งานแทนเครื่องเดิมที่ช ารุดไปตามสภาพการใช้งาน ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ 
เพ่ือขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนลด แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว ๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)



~ ๑๔ ~ 
 

๑.๒ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) ๑.๒.๒ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
 จ านวน ๔๐๕,๐๐๐.-บาท 

    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน   ๑๐๒,๓๐๐.-บาท  
    โอนลดครั้งนี้    จ านวน       ๕,๕๐๐.-บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน     ๙๖,๘๐๐.-บาท  
   โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ๑.๓.๑ เครื่องสูบน้ า (ไดโว่) ๕๐๐W จ านวน ๕,๕๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า (ไดโว่) ๕๐๐W จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๕,๕๐๐.-บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ขนาด ๒ นิ้ว สายยางและสายรัดท่อ ขนาด 
๒ นิ้ว อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก    
ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัด
และจัดซื้อได้ในท้องถิ่น, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๙๔ ล าดับที่ ๒ 

 

    รายการที่ ๒   ค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า (ไดโว่) ๗๕๐W จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ 
๕,๙๐๐.-บาท เป็นเงิน ๕,๙๐๐.-บาท เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝน ท าให้เกิดฝนตกน้ าท่วมสูง จึงต้องมี
ความจ าเป็นต้องมีเครื่องสูบน้ า (ไดโว่) ไว้ใช้ในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในการสูบน้ าออกจาก
บ้านในกรณีที่น้ าท่วมบ้านเรือน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่  
เพ่ือจัดซื้อมาใช้งานแทนเครื่องเดิม ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ เพ่ือขอให้สภาได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนลด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว ๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
๑.๒ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) ๑.๒.๒ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 
๔๐๕,๐๐๐.-บาท 

    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน   ๙๖,๘๐๐.-บาท 
    โอนลดครั้งนี้    จ านวน    ๕,๙๐๐.-บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน   ๙๐,๙๐๐.-บาท  
 

   โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ๑.๓.๒ เครื่องสูบน้ า (ไดโว่) ๗๕๐W จ านวน ๕,๙๐๐.-บาทเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า (ไดโว่) ๗๕๐W จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๕,๙๐๐.-บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ  ขนาด ๒ นิ้ว สายยางและสายรัดท่อ 
ขนาด ๒ นิ้ว  อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เป็นราคาที่จัดหาอย่าง
ประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 



~ ๑๕ ~ 
 

๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ, 
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้าที่ ๓๙๔ ล าดับที่ ๒ 

 

ประธานสภา -  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นายวีระ ธิรินทอง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ชี้แจงในที่ประชุมสภา และขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย 

 

นายวีระ -  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ เครื่องสูบน้ า (ไดโว่) 
ของเทศบาลเรามี ๒ เครื่อง ใช้งานหนักมากครับช่วงที่ผ่านมา ท าให้เกิดการไหม้ ช็อต ไม่สามารถ    
ใช้งานได้เลย เครื่องสูบน้ าบางตัวเครื่องใหญ่ ไม่สามารถเข้าไปในบางพ้ืนที่ได้ สภาพบางพ้ืนที่ต้องใช้    
ไดโว่ในการช่วยสูบน้ าออกมา ส่วนใหญ่จะน าไปช่วยพ่ีน้องชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้ าท่วมจริง ๆ 
ครับ เครื่องสูบน้ าบางตัวเข้าพ้ืนที่ล าบาก จึงต้องใช้ไดโว่ครับ 

 

นายศักดิ์ดา -  สองรายการนี้ที่ขอมาเป็นรูปแบบรายการเดียวกัน ต่างกันแค่ ๕๐๐w กับ ๗๐๐w งบประมาณใน
การจัดซื้อก็ห่างกันนิดเดียว ไดโว่สองตัวขนาดห่างกันนิดเดียว มีสายยางอีก ท าไมไม่ท าเป็นโครงการ
เดียวมาเลยครับ จะแยกมาท าไมครับ ท าไมไม่ตีรวมมารายการเดียวเลย และจะขอให้เสนอมาอีก  
นะครับเพราะมีความส าคัญและจ าเป็นงบประมาณก็ไม่มากเพ่ือเป็นการช่วยเหลือพ่ีน้องชาวบ้านครับ 

 

นายวีระ -  การสั่งซื้อ ต้องสั่งเป็นชุดครับ สายยางหนักเป็นกิโลกรัม และการสั่งซื้อบางทีของมีหลายยี่ห้อครับ 
เปรียบเทียบกับโทรศัพท์ สเป็คใกล้เคียงกันแต่คนละราคาครับ 

 

นายศักดิ์ดา -  อยากให้ท่านเสนอมาเลยว่าต้องการกี่เครื่อง สายยางขนาดเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ ท่านจะแยกมา
ท าไมครับ ท าไมไม่รวมมาเลย 

 

นายสมยศ -  ผมเห็นด้วยในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า (ไดโว่) เพราะหากเกิดน้ าท่วม จะได้น าไดโว่มาช่วยพ่ีน้อง
ชาวบ้านได้รับ ช่วงนี้ฝนตกน้ าท่วมขังในบ้านเยอะครับ จะได้ช่วยกันสูบน้ าออกให้พี่น้องชาวบ้านครับ 

 

นายนเรศน ์ -  ผมเห็นชอบครับ น่าจะขอมาหลายตัว เพราะจะได้ครอบคลุมทั้ง ๗ หมู่บ้าน หากน้ าท่วมหลายบ้าน
ทีเดียวก็จะเกิดการแย่งกันใช้งานอีก จ านวนเงินที่จัดซื้อก็ไม่มาก อยากให้เสนอมาทีเดียวจะได้
พิจารณาทีเดียว 

 

นางสมพร -  อยากให้ท่านเสนอมาใหม่ เพ่ิมเข้ามาได้หรือไม่ จะได้อนุมัติใหม่ เ พ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องชาวบ้าน 
เพราะช่วงนี้น้ าท่วมขังหลายหมู่บ้าน 

 

นายสุชาติ - การจัดซื้อไดโว่ ขอให้เอาแบบอย่างดี ที่สามารถดูดโคลนได้ ถ้าเอาแบบไม่ดีมา หากเจอโคลน
มันช็อตได้ครับ 

 

นายศักดิ์ดา -  ท่านเสนอมาใหม่ทีเดียวได้เลยหรือไม่ 
 

ประธานสภา -  วันนี้พิจารณาสองเครื่องนี้ก่อนครับ หากเสนอใหม่ค่อยพิจารณากันใหม่ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในท่ีประชุมทีละรายการ 

  -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 



~ ๑๖ ~ 
 
  -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า (ไดโว่) ๕๐๐W จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๕,๕๐๐.-
บาท เป็นเงิน ๕,๕๐๐.-บาท และค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า (ไดโว่) ๗๐๐W จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ 
๕,๙๐๐.บาท เป็นเงิน ๕,๙๐๐.-บาท ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง        
– ไม่มี- 

๕.๒  ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ..... 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. ..... จึงขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงในที่ประชุมสภาทราบ เพ่ือพิจารณาต่อไป   

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอ
กล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการจัดท าร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. ... หลักการ เพ่ือก าหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ในเขต
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์
และปล่อยสัตว์ เหตุผล โดยที่มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนด
ไว้เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น 
และเพ่ือป้องกันอันตรายและเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่หรือทั้งหมดของพ้ืนในเขตอ านาจนั้น  
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลยังมิได้
ตราเทศบัญญัติดังกล่าวออกมาบังคับใช้ ประกอบกับภายในเขตท้องที่เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
ได้มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือก าหนดมาตรการ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล         
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ ๒๕๓๕ และมาตรา 
๕๐ (๓) (๔) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

ประธานสภา -  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ชี้แจงในที่ประชุมสภารับทราบ 

ปลัดเทศบาล -  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงไปนั้น เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลยังไม่มีเทศบัญญัติการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เนื่องด้วยได้รับหนังสือจากจังหวัดล าปาง หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 
๐๐๒๓.๓/๒๐๙๔๔ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจังหวัด
ล าปางแจ้งว่าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเรื่องนี้ ให้ด าเนินการ
ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ โดยให้สภาฯ หรือนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางพิจารณาให้
ความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ และได้แนบตัวอย่างร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติมาพร้อม
หนังสือฉบับนี้ครับ ซึ่งเป็นการออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาบังคับใช้กับ
เทศบาลเรา และขอให้ทุกท่านได้พิจารณาแห่งร่างเทศบัญญัติไปด้วยกันตามเอกสารที่แจกให้       
แล้วครับ  

  - การพิจารณาเหมือนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 



~ ๑๗ ~ 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่ อยู่ในที่ประชุม
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา
วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานในที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   

 

ประธานสภา -  เชิญท่านสมาชิกสภาอภิปรายครับ 
 

นายปริญญา -  หากผ่านสภาแล้วจะมีผลบังคับใช้ภายในกี่วัน 
 

ปลัดเทศบาล -  เมื่อนายกเทศมนตรีลงนามในประกาศวันที่อะไร นับไปอีก ๗ วันก็จะมีผลบังคับใช้ 
 

ประธานสภา -  ผลดีคือ สามารถควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ได้ พี่น้องชาวบ้านไม่ต้องกังวลเรื่องโรคติดต่อ โรคระบาด 
แต่ผลเสียโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการคือ การมาขออนุญาตเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เป็นไปตาม    
ข้อกฎหมาย 

 

ปลัดเทศบาล -  หากชาวบ้านเลี้ยงกันตามธรรมดาทั่วไป ไม่ถึง ๕๐ ตัวก็ไม่ต้องมาขออนุญาตครับ แต่หากเป็นการ
เลี้ยงเป็นกิจการ เป็นฟาร์ม ต้องมาขออนุญาตและต้องมีการประชาคมชาวบ้านอีกที ตามเทศบัญญัติ
ที่ได้เสนอมานี้ 

 

นายศักดิ ์ -  ขอสอบถามครับ หากมีการลงมติไปแล้วชาวบ้านที่เลี้ยงเป็นฟาร์มต้องมาขออนุญาต หากสถานที่
เลี้ยงสัตว์ติดกับเขตหมู่บ้าน ต้องย้ายฟาร์มเลยใช่ไหมครับ 

 

ปลัดเทศบาล -  เมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ผู้เลี้ยงที่เลี้ยงสัตว์ เกิน ๕๐ ตัวขึ้นไป ต้องมาขออนุญาต และ
จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้านด้วย  

 

นายสมยศ -  หากลงมติในวันนี้ มีผลบังคับใช้ในอีก ๗ วัน ยังไม่ได้แจ้งชาวบ้านหรือผู้ประกอบการเลย อาจเกิด
ความเดือดร้อนแน่ 

 

ปลัดเทศบาล -  หากสภาลงมติวันนี้ ประธานสภาจะได้น าเสนอเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป ร่างเทศบัญญัตินี้ก็จะเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 
๒๕๖๑ และมีผลบังคับใช้เมื่อนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลแล้วเจ็ดวันมิได้หมายความว่านายกเทศมนตรีจะลงนาม
ประกาศใช้เลย อาจจะใช้เวลาให้เหมาะสมเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบก่อนถึงจะลง
นามประกาศใช้ และหลังจากนั้นอีก ๗ วันถึงจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ในระหว่างนี้ เราก็
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบก่อนครับ 

 

นายศักดิ ์ -  ขอสอบถามครับ กรณีฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ท่ีติดกับหมู่บ้านปันง้าว ขอปรึกษาว่าต้องท าอย่างไร เจ้าของ
เขาก็ลงทุนหลายล้านบาท เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งในการเลี้ยงใช้เวลาถึง ๑๔ เดือน ถึงจะได้รับของ 
แต่ฟาร์มก็เป็นฟาร์มปิดอย่างดี เลี้ยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีแอร์เปิด กรณีนี้ต้องท าอย่างไรครับ 
หากประกาศใช้แล้ว 

 

ปลัดเทศบาล -  หากประกาศใช้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ไม่มีข้อยกเว้น หากไม่ปฏิบัติตาม
เทศบัญญัติ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ เนื่องจาก
นายกฯ เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายนี้ครับ 

 

นายสุพรรณ -  เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ตามปกติไม่ต้องแจ้งใช่หรือไม่ 
 

ปลัดเทศบาล - หากไม่ถึง ๕๐ ตัว ตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ต้องแจ้งขออนุญาตครับ  

 



~ ๑๘ ~ 
 
ประธานสภา -  ต่อไปขอให้สมาชิกได้เสนอว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือพิจารณาแบบเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายฯ  
 

นายศักดิ์ดา -  ขอเสนอให้มีการพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวเลยครับ 
  

 -  ผู้รับรอง  นายนเรศน์ ถาวร และ นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ 
 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนออีก 

ประธานสภา -  เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

 -  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ด้วยเสียง ๑๒ เสียง,           
ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี-  

ประธานสภา - ต่อไปจะเป็นการขอมติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. .....  วาระท่ี ๑ (ขั้นรับหลักการ) 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือเสนอ 

ประธานสภา -  เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ ต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 

 -  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 
.....  ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี-  

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการขอมติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. .....  วาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตติ) 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดยื่นเสนอขอแปรญัตติ 

 -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นค าเสนอขอแปรญัตติก็จะไม่มีการอภิปราย  ส าหรับการประชุม
พิจารณาแห่งร่างเทศบัญญัต ิเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... ในวาระที่ ๒ (ขั้นแปร
ญัตติ)  ก็คงมีแตเ่พียงเท่านี ้

 - ที่ประชุมรับทราบ  

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการขอมติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. .....  วาระท่ี ๓ (ขั้นลงมติ) 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ..... วาระ
ที่ ๓ ขั้นลงมติ ในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ   
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .....   ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอหรือไม่  
จึงขอมติในท่ีประชุม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 
..... ตามร่างเดิม ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- 

 - เมื่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติแล้ว สภาจะได้น าเสนอเพ่ือให้     
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ร่างเทศบัญญัตินี้ก็จะเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง    



~ ๑๙ ~ 
 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีผลบังคับใช้เมื่อนายกเทศมนตรีต าบล     
ห้างฉัตรแม่ตาลได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลแล้วเจ็ดวัน 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

นายกเทศมนตรี -  ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเพ่ือใช้ในการท างานในปีต่อไป ผมจะท าตามหน้าที่
ให้ดีที่สุดต่อไปครับ 

นายศักดิ์ดา - เรื่องน้ าประปา หมู่ ๓ ขอติดตามทางผู้บริหารและท่านปลัด อยากทราบข้อมูลว่าด าเนินการไป    
ถึงไหนแล้ว 

ปลัดเทศบาล -  ผมขอชี้แจง ๒ เรื่องนะครับ เรื่องแรก ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ได้ท าหนังสือมาให้เทศบาลบริหาร
จัดการน้ าประปาหมู่บ้านของบ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย
ของคณะกรรมการกิจการหมู่บ้านว่ามีการขาดทุนหรือก าไรจริงหรือไม่อย่างไรหากผลการตรวจสอบ
แล้วพบว่ามีการขาดทุนจากการด าเนินกิจการประปาหมู่บ้าน จะได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือ
พิจารณารับบริหารจัดการกิจการบริหารประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓ ต่อไป หากให้สภาพิจารณาดังนั้น    
จึงเป็นดุลยพินิจของสภาแห่งนี้ว่าสมควรจะรับบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓ หรือไม่อย่างไร  
ในโอกาสต่อไป 

 -  เรื่องท่ีสอง  ได้รับแจ้งจากท่านผู้ใหญ่บ้านแม่ฮาวว่า ซับเมิร์สเสีย ๒ ตัว ช่วงบ่าย ผอ.กองช่าง จะไป
ตรวจสอบว่าเสียจริงหรือไม่ และถ้าหากงบด าเนินการขาดทุนจริง ๆ เทศบาลก็จะด าเนินการจัดซื้อ  
ให้ครับ 

นายสมยศ -  ผมได้สอบถามท่านนายกฯ จากแผนที่น ามาใส่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของบ้านปันง้าวมี
การเปลี่ยนแปลงล าดับ ๒ และล าดับ ๔ ในล าดับที่ ๔ เป็นถนนแอสฟัลติก แต่ผมก็ขอเปลี่ยนเป็น
ล าดับที่ ๒ ได้หรือไม่ ซึ่งนายกฯ ได้ตอบว่าได้ และผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ ให้สอบถามว่า 
งบประมาณในเทศบัญญัติของบ้านหัวหนอง ที่ขอให้เรียงล าดับตามแผน เอาโครงการที่ ๑, ๒ และ ๓ 
เป็นอย่างไรบ้าง 

ประธานสภา -  เราได้ลงมติเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แล้ว จะเปลี่ยนแปลงก็ต้องด าเนนิการตามระเบียบวิธีการงบประมาณต่อไปครับ 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๑๖  น.  

 

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



~ ๒๐ ~ 
 
 
     

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

   (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 ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 


