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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

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

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๓ นางสาวอรกาญจน์  ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๔ นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๕ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๖ นายสมยศ  ไชยนันตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๗ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๘ นายไฉน  ชัชวาลย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๙ นายสุพรรณ ทรายหล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
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 นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๕ นางระพีพรรณ เป็งบังวัน  ประชาชน หมู่ ๕ 
  ๖ นายวีระ  ธิรินทอง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
  ๗ นางศุภกาญจน์  กาญจนพัชรกิจ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  ๘ ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๙ นางเพลินพิศ สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐ นายอภิเดช  ศักดิ์ติเดช  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ 
๑๑ นายศักดิ์  สอนปิงค า  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๒ นายวสันต์  หนองปิงค า  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๓ นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด 
๑๔ นายสันทนา ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๑๕ นางสาววิไล  ทรายแก่น  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๖ นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

๑๗ นางรัชนีย์ สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 



~ ๒ ~ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนาย อาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -  ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 -  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ประธานสภา -  จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน       
การประชุมหรือไม่ 

นายปริญญา -  ขอแก้ไขเพ่ิมเติมหน้า ๒๑  ย่อหน้าที่ ๒ ที่ผมได้กล่าวไว้ โครงสร้างพ้ืนฐานของบ้านปันง้าว ให้เพ่ิม
ค าว่า “หน้าบ้านนางหอม  ยาสิทธิ์”  ครับ 

นายศักดิ์ดา -  ขอแก้ไขหน้า ๒๑ ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ ๓ ที่ผมได้กล่าวไว้ ผู้บริหารใช้ผู้รับเหมาคนเดียวต่อเนื่อง 
ท าให้เกิดความผิดพลาดในการท างานกับเจ้าหน้าที่ แก้ไขเป็น ท าให้เกิดความผิดพลาดในการ
บริหารงานของผู้บริหาร  

ประธานสภา  -  ที่ประชุมมีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม ่

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง,        
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-    

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

ประธานสภา  -  ในวาระนี้มีผู้ขอยื่นกระทู้ถาม จ านวน ๑ ท่านคือ นายศักดิ์ดา อุปค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
ยื่นกระทู้ถามเรื่อง การติดตามงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ าของเทศบาล สืบเนื่องจาก
งบประมาณปี ๒๕๖๑ ขอเชิญ สท.ศักดิ์ดา อุปค า ได้กระทู้ถามครับ 

นายศักดิ์ดา -  เรียนประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภาเทศบาล, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายศักดิ์ดา อุปค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ยื่นกระทู้ถามการติดตาม
งบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ าของเทศบาล สืบเนื่องจากงบประมาณปี ๒๕๖๑ เนื่องจากการ
ท างานปีที่แล้วได้อภิปรายเรื่องห้องน้ าของเทศบาลนั้น ทางสมาชิกสภา ซึ่งตัวผม นายศักดิ์ดา อุปค า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ได้ให้ท่านดูการท างบประมาณห้องน้ า นั้น ซึ่งปีนี้ไม่เห็นมีเสนอเข้ามาเลย 
ทั้งท่ีเทศบาลของเราไม่มีห้องน้ าที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้บริการเลย ผมจึงเสนอต่อประธานสภา
ผ่านให้ผู้บริหารคือท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงด้วยครับ เพ่ือความกระจ่าง 

นายกเทศมนตรี -  ครับส าหรับกระทู้ถาม ที่ผมไม่ได้เสนอโครงการสร้างห้องน้ าของเทศบาลเข้ามาในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพราะกลัวว่าจะล่าช้า ผมวางแผนว่าจะ    
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ท าด่วน คือ ผมจะเสนอญัตติเข้าที่ประชุมสภาให้พิจารณาก่อนจะปิดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือที่จะก่อสร้าง / ปรับปรุงห้องน้ าของเทศบาล ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นี้ ซึ่งผมคิดว่า
เงินงบประมาณจะเข้ามาเยอะพอสมควร คงจะขอท าโครงการนี้ก่อน 

 

นายศักดิ์ดา -  ขอบคุณท่านนายกฯ จริง ๆ แล้ว ตรงนี้เป็นสิ่งส าคัญของการท างบประมาณ ปีงบประมาณที่แล้ว
หากท าไม่ทัน ควรจะยกเรื่องนี้มาเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะไปท าอย่างอ่ืน ผมได้เอ่ยกับท่านนายกฯ 
ท่านสมาชิกสภา และท่านปลัดเทศบาล ปีนี้ให้ยื่นมาเลยเรื่องห้องน้ า ให้ไปดูมาตรฐานห้องน้ าจาก   
ที่อ่ืนมา เช่น ปั๊มน้ ามัน ห้างสรรพสินค้า  ท่านนายกฯ บอกท าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อาจจะไม่ทัน
หรือช้า จึงจะท าเลย การบริการของเทศบาลโดนต าหนิเรื่องห้องน้ ามาตลอด การท าหากไม่มีใน    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะท าได้หรือไม่ เป็นวาระให้ท่านบริหาร ให้ด าเนินการในการท า
โครงการก่อสร้างห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ เพ่ือไว้คอยบริการประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลด้วยครับ และ
ผม สท.ศักดิ์ดา อุปค า สท.เขต ๑ จะขอติดตามโครงการนี้เอง ผมจะติดตามให้เทศบาลได้มีห้องน้ า
บริการประชาชนและผู้มาติดต่องานราชการของเทศบาล ให้ท่านได้จดไว้เป็นล าดับแรกเลยครับ    
ผมขอติดตามครับ 

 

ประธานสภา -  ส าหรับกระทู้ถามนี้ ท่านนายกเทศมนตรีขอตอบค าถามเพียงเท่านี้  
 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๔.๑ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
                          ๒๕๖๓ (วาระ ท่ี ๑) 
ประธานสภา -  ด้วยสภาฯ ได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งเป็นวาระที่ส าคัญของการท าหน้าที่     
ของสภาฯ ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้สมาชิกสภาทราบก่อนการพิจารณาและ
เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิก
สภาเทศบาลต่อไป 

ปลัดเทศบาล -  ก่อนที่ท่านนายกเทศมนตรีจะได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ผมขอชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สภาทราบว่าสามารถอภิปรายอย่างกว้างขวางหรือแคบก็ได้    
จะรับหลักการหรือไม่รับหลักการ หากสภารับหลักการก็จะต้องแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง หาก
ท่านสมาชิกสภาจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับ ลด เพ่ิมต่างๆ ตามระเบียบให้พิจารณาในขั้นตอนแปร
ญัตติ การแปรตัดนั้นท่านนายกเทศมนตรีจะต้องรับรองก่อน หากไม่รับรองก็ไม่สามารถตัดได้  หาก
ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมาย
จัดตั้งเทศบาล สมาชิกสภาจะอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯจะอภิปรายอย่างกว้าง
หรืออย่างแคบก็แล้วแต่ท่าน และร่างเทศบัญญัติได้ส่งให้ท่านแล้วครับ ผมขอน าเรียนข้อกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนในการพิจารณาแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ที่สภาฯ จะต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งพอสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

 - การพิจารณาร่างเทศบัญญัตินั้น เริ่มจากนายกเทศมนตรีกล่าวค าแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย และเปิดให้สมาชิกสภาได้อภิปรายว่าที่ตั้งรายการในร่างเทศบัญญัตินั้นเหมาะสมหรือไม่      
มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร การอภิปรายหากอภิปรายไม่เสร็จภายในวันนั้น สามารถอภิปรายต่อ 
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ในวันต่อไปได้ หากอภิปรายเสร็จให้สภาพิจารณาว่าจะรับร่างหรือไม่รับร่าง 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 ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒) ผู้ว่าราชการ
จังหวัด จะต้องตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการจ านวนสิบห้าคน เพ่ือพิจารณา   
หาข้อยุติความขัดแย้ง ปรับปรุง แก้ไข หรือยืนยันสาระส าคัญ แห่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีนั้น คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนั้น ซึ่งมาจากฝ่ายสภา ๗ ท่าน  ฝ่ายคณะผู้บริหาร ๗ ท่าน      
ทั้งสองฝ่ายจะต้องประชุมกันว่าจะเลือกใครมาเป็นประธานคณะกรรมการ ๑ คน  ซึ่งจะต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันแล้วเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ตามระเบียบการประชุมสภาฯ 
หากสภาไม่สามารถพิจารณาได้ภายในสามสิบวัน หรือเกิดความวุ่นวายในสภา ผู้ว่าฯ อาจรายงานต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภาได้ หรือในทางกลับกันหากนายกเทศมนตรี ด าเนินการ
โดยมิชอบตามกฎหมาย ไม่สามารถเสนอต่อสภาพิจารณาได้ ผู้ว่าฯ อาจรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยสั่งนายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งได้   

-  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 ดอกเบี้ยและการส่งใช้ต้นเงินกู้ 
และรายจ่ายตามที่กฎหมายให้จ่าย เช่น เงินเดือน เป็นต้น  คณะกรรมการจะต้องประชุมพิจารณา
แห่งร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยให้แจ้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้เสนอญัตติ ผู้แปรญัตติทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดนัดประชุม คณะกรรมการต้องบันทึกความเห็นต่อ
ประธานสภาอย่างน้อยต้องระบุว่า มีผู้แปรญัตติหรือไม่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ มติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นประการใด  และประธานสภาต้องรายงานให้สมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่จะเป็นการเร่งด่วน   
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- 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
ผู้ว่าเห็นชอบก็ส่งคืนร่างนั้นให้นายกลงนามให้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ 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 -  ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายกเทศมนตรี -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ทุกท่าน 

       บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล       
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จึงขอชี้แจงให้         
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. สถานการณ์คลัง 
 ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมีสถานะ

การเงิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้ 
 ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น     ๒๔,๖๔๓,๖๔๘.๐๑ บาท 
 ๑.๑.๒  เงินสะสม                 ๘,๑๙๗,๓๓๐.๒๙ บาท 
 ๑.๑.๓  ทุนส ารองเงินสะสม                          ๘,๔๗๒,๓๒๘.๕๔ บาท 
 ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย    

จ านวน  ๓  โครงการ  รวม            ๙๗๗,๗๐๐.๐๐ บาท 
 
 ๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน     
  จ านวน  -  โครงการ  รวม      -  บาท 
 ๑.๑.๖  เงินกู้คงค้าง       -  บาท 
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๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น  ๔๑,๒๔๐,๓๗๓.๒๒ บาท   ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร        ๑,๕๐๘,๕๖๒.๔๕ บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                 ๘๔๑,๗๗๖.๑๐ บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                               ๑๙๕,๕๖๕.๖๐  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   -  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                             ๓๔๙,๒๕๑.๐๓ บาท 
  หมวดรายได้จากทุน               -   บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร         ๒๐,๙๖๙,๓๙๕.๐๔ บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                          ๔,๒๐๘,๒๙๓.๐๐ บาท 
 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                        ๑๓,๑๖๗,๕๓๐.๐๐ บาท 
 (๓) รายจ่ายจริง  จ านวน  ๓๙,๕๑๑,๗๗๙.๕๑  บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง                          ๑,๕๕๒,๙๘๘.๒๓  บาท  
  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)    ๑๑,๐๓๒,๔๔๔.๐๐  บาท 
  งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  
          ๗,๑๓๒,๙๒๖.๑๔  บาท 
  งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                ๕,๓๘๔,๒๓๐.๐๐  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)     -  บาท 
  งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                                 ๑,๑๘๕,๗๘๗.๑๔  บาท 
 (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    ๑๓,๒๒๓,๔๐๔.๐๐  บาท 
 (๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  -  บาท 
 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗ ~ 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
 

๒.๑ รายรับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น      ๔๘,๙๕๙,๖๐๐.๐๐  บาท 
 

รายรับ 
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
รายได้จัดเก็บเอง    
๑.  หมวดภาษีอากร ๑,๕๐๘,๕๖๒.๔๕     ๑,๕๓๕,๐๐๐.๐๐         ๗๒๐,๐๐๐.๐๐  
๒.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        ๘๔๑,๗๗๖.๑๐         ๘๘๔,๙๐๐.๐๐         ๖๓๘,๖๐๐.๐๐  
๓.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        ๑๙๕,๕๖๕.๖๐         ๒๗๙,๖๐๐.๐๐         ๒๑๐,๙๐๐.๐๐  
๔. หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ - - - 
๕.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        ๓๔๙,๒๕๑.๐๓         ๒๘๐,๐๐๐.๐๐         ๓๗๐,๐๐๐.๐๐  
๖.  หมวดรายได้จากทุน -              ๕๐๐.๐๐               ๕๐๐.๐๐  

 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 
 

    ๒,๘๙๕,๑๕๕.๑๘      ๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐      ๑,๙๔๐,๐๐๐.๐๐  

รายได้ที่ รั ฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.  หมวดภาษีจัดสรร 

 
     

๒๐,๙๖๙,๓๙๕.๐๔  

 
    
๒๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐  

 
    

๒๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐  
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

     
๒๐,๙๖๙,๓๙๕.๐๔  

    
๒๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐  

    
๒๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
๑.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
๒. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ 

 
      

๔,๒๐๘,๒๙๓.๐๐     
๑๓,๑๖๗,๕๓๐.๐๐  

 
 

    ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  
  ๑๖,๙๗๙,๖๐๐.๐๐  

 
      

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  
  ๑๗,๙๕๙,๖๐๐.๐๐  

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

    
๑๗,๓๗๕,๘๒๓.๐๐  

   
๒๒,๙๗๙,๖๐๐.๐๐  

   
๒๓,๙๕๙,๖๐๐.๐๐  

 

รวมรายรับ 
 

๔๑,๒๔๐,๓๗๓.๒๒  ๔๖,๔๗๙,๖๐๐.๐๐  ๔๘,๙๕๙,๖๐๐.๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘ ~ 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
๒.๒ รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น      ๔๘,๙๕๙,๖๐๐.๐๐  บาท   

    

รายจ่าย 
จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

จ่ายจากงบประมาณ    
-  งบกลาง   ๑๓,๘๑๘,๐๗๗.๒๓   ๑๗,๒๘๙,๙๐๐.๐๐    ๑๗,๙๘๔,๖๒๐.๐๐  
-  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า   ๑๑,๙๒๖,๑๕๙.๐๐      ๕,๖๓๘,๓๐๐.๐๐    ๑๕,๘๙๑,๙๗๐.๐๐  
   และค่าจ้างชั่วคราว)    
-  งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ     ๗,๑๙๗,๕๒๖.๑๔      ๘,๘๑๐,๙๘๐.๐๐      ๘,๘๑๒,๗๑๐.๐๐  
   วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)    
-  งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     ๕,๓๘๔,๒๓๐.๐๐      ๓,๖๔๒,๑๗๐.๐๐      ๔,๙๐๙,๓๐๐.๐๐  
-  งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) -          ๒๐,๐๐๐.๐๐           ๑๐,๐๐๐.๐๐  
-  งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)     ๑,๑๘๕,๗๘๗.๑๔      ๑,๐๗๘,๒๕๐.๐๐      ๑,๓๕๑,๐๐๐.๐๐  

 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 
 

๓๙,๕๑๑,๗๗๙.๕๑  ๔๖,๔๗๙,๖๐๐.๐๐  ๔๘,๙๕๙,๖๐๐.๐๐  

  
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

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

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
- แผนงานบริหารงานทั่วไป           ๑๔,๑๐๙,๕๐๐.๐๐  
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน             ๑,๗๐๙,๔๐๐.๐๐  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
- แผนงานการศึกษา             ๓,๙๙๖,๒๘๐.๐๐  
- แผนงานสาธารณสุข             ๑,๙๗๖,๔๐๐.๐๐ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 
- แผนงานเคหะและชุมชน             ๖,๘๙๘,๕๐๐.๐๐ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                ๙๘๙,๙๐๐.๐๐ 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ               ๘๖๕,๐๐๐.๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ  
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
- แผนงานการเกษตร                ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
- แผนงานการพาณิชย์                ๒๙๐,๐๐๐.๐๐  



~ ๙ ~ 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
- แผนงานงบกลาง          ๑๗,๙๘๔,๖๒๐.๐๐ 

 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 
 

 

         ๔๘,๙๕๙,๖๐๐.๐๐  
 

  

 -  รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้ส่งให้
พร้อมหนังสือนัดประชุมสภาฯ หากมีการผิดพลาดด้านโครงการหรือตัวหนังสือ ขอให้แจ้งแก้ไข    
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภา -  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปรายอย่างกว้างขวางหรืออย่างแคบ หรือสอบถามได้รับ 

นายปริญญา -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยส่วนใหญ่และส่วนรวม เห็นชอบ
ที่จะรับหลักการครับ และผมขอสอบถามหน้า ๗๒ ข้อ ๒.๑.๐ โครงการพนังกั้นที่ดินและขุดลอก    
ล าน้ าแม่ตาล บ้านปันง้าว วันนั้นได้ส ารวจและรางวัดกับท่าน ผอ.กองช่างแล้ว พอไปดูหน้า ๑๘๕ 
แสดงรายละเอียด วันที่ไปรางวัดได้ ๓๘ เมตร แต่ลงรายละเอียดแค่ ๓๔ เมตร ระยะทางที่ระบุกับ
จ านวนเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่ 

นายทวิช -  สืบเนื่องจากค าถามของ สท.ปริญญา ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ได้ระบุไว้ยาว ๓๔ 
เมตร คือความยาวผิดไป ๔ เมตรครับ ขอแก้ไขเป็น ๓๘ เมตร วงเงินเท่าเดิมครับ 

นายปริญญา -  หน้า ๑๓๕ ขอสอบถามเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ตั้งไว้ ๑๑,๐๐๐ บาท แต่ในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ระบุว่าตั้งไว้ ๗,๑๐๐ บาท จะสามารถจัดซื้อได้หรือไม ่

นายสันทนา -  ขออนุญาตแก้ไข เป็น ๑๑,๐๐๐ บาท 

นายศักดิ์ดา -  การบริหารในแต่ละด้าน เป็นหมวดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม  ในการบริหารที่ผ่านมามีทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย ข้อดีคือการบริหารที่ดีของท่านนายกฯ ข้อเสียคือการท างานที่ผ่านมาจัดสรรพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
ให้ท่านบริหารอย่าแบ่งแยกพ้ืนที่ เรามี ๗ หมู่บ้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านมาลงบ้านใดบ้าง ท่าน
ก็ทราบดี การท างานปีนี้จึงอยากได้ความโปร่งใส บริหารให้ครบทั้งสองเขต เขต ๑ มีหมู่ ๓, ๔, ๕, ๙ 
เขต ๒ มีหมู่ ๖, ๗, ๘  การท างบประมาณรายจ่ายปีนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนการท างาน ผู้บริหารท่าน
ท าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง หรือพอใจ ไม่พอใจ ก็ถือว่าท่านได้ปรับเปลี่ยน ผมเห็นด้วยกับร่าง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การพาดพิงการท างาน ติเพ่ือก่อ 
ไม่ได้กลั่นแกล้งกัน ขอชื่นชมท่านนายกฯ และสภา เงินภาษีของพ่ีน้องชาวบ้านทั่วถึง การท างานให้
เข้าใจกัน หากผิด สมาชิกก็จะติติงเป็นบางส่วน ไม่ต้องเจาะเนื้องาน ๑๐๐% ดูจากการท างานครับ 

นายนเรศน ์ -  ผมเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ 
เพราะสมาชิกได้กลั่นกรองร่างฯ นี้มาแล้ว โครงการทุกโครงการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายนี้ ได้ผ่านการประชาคมของหมู่บ้าน เป็นล าดับที่ ๑ ของทุกหมู่บ้าน ผมจึงเห็นชอบด้วยครับ 

นายสุพรรณ -  ผม สท.สุพรรณ ผมเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ปีนี้เป็นปีแรกและปีสุดท้าย ที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยในการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไป ขอบคุณท่านนายกฯ ที่คิดใหม่
ท าใหม่ ครับ 

 



~ ๑๐ ~ 
 
ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก 

ประธานสภา -  เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 -  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี-        
เวลา ๑๐.๓๘ น. 

 ๔.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ข้อ ๔๙) 

ประธานสภา -  เมื่อที่ประชุมสภาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 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 

นายสมยศ   -  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติประเภทสามัญ 

 -  ผู้รับรอง  นางสมพร สีเขียว และนางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นประเภทสามัญ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,         
งดออกเสียง -ไม่มี-  



~ ๑๑ ~ 
 
ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้มีจ านวนเท่าใด ๓ คน ๕ คน หรือ 

๗ คน และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

นางสุภาภรณ์ -  เสนอให้มีจ านวน ๗ คน 

 -  ผู้รับรอง  นายศักดิ์ดา  อุปค า และ นางสาวอรกาญจน์  ปงกา 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม ่

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจ านวน ๗ คน ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง 
-ไม่มี-  

ประธานสภา -  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน หากมี       
ผู้แข่งขันให้มีการลงมต ิ

 -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

นายปริญญา -  เสนอ นายศักดิ์ดา  อุปค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

 -  ผู้รับรอง  นางสมพร  สีเขียว และ นายนเรศน์  ถาวร 

ประธานสภา -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ อีกหรือไม ่

 -  ไม่มีสมาชิกเสนอคนอื่น 

 -  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑  คือ นายศักดิ์ดา  อุปค า 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นายศักดิ์ดา -  เสนอ  นายสมยศ  ไชยนันตา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  

 -  ผู้รับรอง  นายไฉน ชัชวาลย์ และ นายสุพรรณ  ทรายหล้า 

ประธานสภา -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ อีกหรือไม ่

 -  ไม่มีสมาชิกเสนอคนอื่น 

 -  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๒  คือ นายสมยศ  ไชยนันตา 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นายสมยศ  - เสนอ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

 -  ผู้รับรอง นางสาวอรกาญจน์ ปงกา และ นายปริญญา  สุวรรณศร 

ประธานสภา -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ อีกหรือไม ่

 -  ไม่มีสมาชิกเสนอคนอื่น 

 -  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๓  คือ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นายสุชาติ -  เสนอ นายปริญญา สุวรรณศร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ 



~ ๑๒ ~ 
 
 -  ผู้รับรอง นายสมยศ  ไชยนันตา และ นายสุพรรณ ทรายหล้า 

ประธานสภา -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ อีกหรือไม ่

 -  ไม่มีสมาชิกเสนอคนอื่น 

 -  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๔  คือ นายปริญญา สุวรรณศร 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

น.ส.อรกาญจน์ -  เสนอ นายสุพรรณ ทรายหล้า  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 

 -  ผู้รับรอง  นายปริญญา  สุวรรณศร และนายศักดิ์ดา  อุปค า 

ประธานสภา -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ อีกหรือไม ่

 -  ไม่มีสมาชิกเสนอคนอื่น 

 -  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๕  คือ นายสุพรรณ  ทรายหล้า 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๖ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นายสุพรรณ -  เสนอ นายนเรศน์  ถาวร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ 

 -  ผู้รับรอง  นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ และ นายไฉน  ชัชวาลย์ 

ประธานสภา -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ อีกหรือไม ่

 -  ไม่มีสมาชิกเสนอคนอื่น 

 -  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๖  คือ นายนเรศน์  ถาวร 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๗ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

นายนเรศน ์ - เสนอ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ 

 -  ผู้เสนอ นายสุพรรณ ทรายหล้า และ นายปริญญา  สุวรรณศร 

ประธานสภา -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ อีกหรือไม ่

 -  ไม่มีสมาชิกเสนอคนอื่น 

 -  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๗  คือ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  

ประธานสภา -  เป็นอันว่า ที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นายศักดิ์ดา อุปค า, นายสมยศ ไชยนันตา, นางสุภาภรณ์ 
นันทพันธ์, นายปริญญา สุวรรณศร, นายสุพรรณ ทรายหล้า, นายนเรศน์  ถาวร และนายสุชาติ 
วงศ์สุวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ดังนั้น ขอให้เลขานุการสภาฯ แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๗ ท่านที่ได้รับการ
คัดเลือก เพ่ือท าการคัดเลือกประธานและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 -  ที่ประชุมรับทราบ 

 ๔.๓.  การก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อ ๔๙) 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติฯ ขอให้ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลา
ในการยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     



~ ๑๓ ~ 
 

ซึ่งการเสนอค าแปรญัตติ ต้องเสนอเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติโดยตรงตามระยะเวลา
ที่สภาฯ จะได้ร่วมกันก าหนดต่อไป โดยจะต้องก าหนดในวันและเวลาราชการ  ซึ่งสภาได้มีมติ       
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อเวลา 
๑๐.๓๘ น. ต้องก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงเริ่ม คือเริ่มจาก ๑๐.๓๘ น. ของวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๐.๓๗ น. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จะต้องก าหนดระยะเวลาในการแปร
ญัตติเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๗ น. ในวันและเวลาราชการ ขอเชิญที่ประชุมได้
พิจารณาก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการยื่นเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และก าหนดสถานที่ในการยื่นค าเสนอแปรญัตติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม 
ประกอบข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ต่อไป 

นายปริญญา -  ขอเสนอระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๔ วัน ดังนี้ 

   ๑)  เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
   ๒)  วันจันทร์  ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๓)  วันอังคาร ที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๔)  วันพุธ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 รวมระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ ๒๗ ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ คือ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 -  ผู้รับรอง  นายสุพรรณ ทรายหล้า และ นายศักดิ์ดา  อุปค า 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- 
ดังนี้ 

   ๑)  เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
   ๒)  วันจันทร์  ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๓)  วันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๔)  วันพุธ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  

  รวมระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ ๒๗ ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ คือ 
  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานสภา -  ท่านปลัดเทศบาลจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นี้ ซึ่งท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่
ที่เทศบาลของเรามาก็สิบกว่าปีแล้ว ซึ่งทางเทศบาลจะมีการก าหนดจัดงานมุทิตาจิตแก่ท่านปลัด     
ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ จึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้เสนอการร่วมงานในครั้งนี้ 

นายกเทศมนตรี -  ท่านปลัดจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นี้ ทางข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ก็ขอเชิญทุกท่านได้มีส่วนร่วมในงานมุทิตาจิตในครั้งนี้ หลังจากที่เราจะมีการ



~ ๑๔ ~ 
 

ประชุมวิสามัญแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน สถานที่คือร้านปลาเผาผักสด หลังโรงเรียนเคนเนต
แมคแคนซี งานนี้มีการรวบรวมเงินในการจัดงานเลี้ยงและซื้อของที่ระลึกครับ 

ประธานสภา -  ผมในฐานะประธานสภาขอร่วมสมทบในการจัดงาน ๑,๐๐๐ บาทครับ 

นายปริญญา -  ขอเสนอว่าสมาชิกสภาควรร่วมสมทบคนละ ๕๐๐ บาทครับ 

 -  ที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย 

นายสวัสดิ์ -  ขอสอบถามโครงการของบ้านปันง้าวไปถึงไหนแล้ว ท่านจะท าเมื่อไหร่ 

นายทวิช -  โครงการบ้านปางม่วงและบ้านปันง้าวที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๒      
แบบแปลนที่จ้างเอกชนออกแบบได้มาแล้วเมื่อประมาณต้นเดือนครับ มีการแก้ไขแบบแปลน บ้าน
ปางม่วงมีถนนเข้าไปในอุทยาน ๖ เมตร ทางอุทยานขอให้ตัดออก เหลือแค่ ๕๙๔ เมตร ส่วนบ้าน    
ปันง้าว ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ชุดส ารวจได้ออกไปส ารวจ ถนนกว้าง ๔ เมตรไม่ได้ เนื่องจากต้องมี
ไหล่ทาง จึงจะเหลือผิวถนนแค่ ๓ เมตร ความยาว ๕๐๐ เมตร ดังนั้น จึงต้องมาขอเปลี่ยนแปลง    
ค าชี้แจงต่อสภาอีกครั้ง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจะต้องรอตรวจรับงานจ้างที่ได้จ้างออกแบบแปลน
ก่อน ซึ่งจะล่าช้าเพราะแบบแปลนมีการเปลี่ยนแปลงเนื้องาน แต่ตอนจ้างเราจ้างตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายระบุไว้ จึงต้องท าบันทึกชี้แจงแนบท้ายแบบแปลนก่อนครับ 

นายสุชาติ -  เรื่องโครงการถนนลูกรังบดอัดข้างล าเหมืองแม่ฮาว หมู่ ๗ บ้านปันง้าว ก็รอมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ 
เลื่อนมาถึงปี ๒๕๖๒ แบบแปลนจากผิวถนน ๔ เมตรเหลือ ๓ เมตร มีไหล่ทางหรือไม่ ส่วนหนังสือ    
ที่ให้ชาวนาเซ็นต์ยินยอม ขอให้ท่านด าเนินการให้ได้ ๑๐๐% ก่อนครับแล้วผมจะติดตามให้ ขอให้ได้
จริง ๆ ก่อนครับ 

นายทวิช - ผิวถนนเหลือ ๓ เมตร เพราะมีไหล่ทางครับ 

นายปริญญา -  สอบถามโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานบ้านปันง้าว บ้านนางหอม ยาสิทธิ์ และนายพงษ์ศักดิ์
ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ขอสอบถามครับ 

นายกเทศมนตรี -  ขอตอบค าถาม สท.สุชาติ โครงการนี้ได้แน่นอน ๑๐๐% แน่นอน เพราะแบบแปลนได้มาแล้ว ส่วน
รางระบายน้ าบ้านนางหอม ยาสิทธิ์ ด าเนินการท าสัญญา คงต้องมีการกันเงินงบประมาณ ด้วยว่า 
ผู้รับจ้างหายากครับ พยายามปรับปรุงอยู่  และถนนสายบ้านนายพงษ์ศักดิ์ ก็ท าสัญญาแล้วครับ คงมี
การกันเงินงบประมาณเหมือนกัน 

นายสุชาติ -  ตอนไปส ารวจมีวางท่อข้ามด้วย อย่าลืมนะครับท่าน ผอ.กองช่าง 

นายทวิช -  ช่วง ๕๐๐ เมตร ที่ส ารวจมาไม่มีนะครับ ใช้ท่อเดิมครับ 

นายสมยศ -  ถนนบดอัดล าเหมืองแม่ฮาว ต่อเนื่องมานาน ปีนี้คงไม่ได้ท า คงจะกันเงินไว้แน่นอน ตอนช่วงฤดูแล้ง 
ก็ไม่ท า พอมาตอนนี้ก็อ้างว่าฤดูท านา ตอนสอบถามมาก็ตอบว่าท าแล้ว ถ้าได้กันเงินงบประมาณจริง ๆ 
ขอฝากท่านนายกฯ เพ่ิมงบประมาณได้หรือไม่ จะได้ความยาวมากกว่าเดิม 

นายทวิช -  ท่าน สท. น่าจะเข้าใจผิดนะครับ งบประมาณนี้เปลี่ยนแปลงมาจากซอยปราสาท ในการประชาคม
หมู่บ้านก็ใช้เวลา ๓ เดือนแล้วนะครับ มาจ้างออกแบบอีก ๓๐ วัน มันต้องใช้เวลานะครับ 



~ ๑๕ ~ 
 
นางสมพร  ขอสอบถามท่าน ผอ.กองช่าง เรื่องการกันเงินบ้านปางม่วง ถนนทอนมา ๖ เมตร จะท าอย่างไร หาก

เข้าสภา ก็ขอปีนี้นะคะ เพราะบ้านปางม่วงปี ๒๕๖๒ ยังไม่ได้ท าเลยนะคะ โครงการบ้านปางม่วง 
ถนนหินคลุกบดอัด ๕ กิโลเมตรเลียบทางรถไฟได้รับงบประมาณจาก อบจ.ล าปาง และได้รับ
งบประมาณจาก อบจ.ล าปาง สร้างสะพานข้ามล าน้ าแม่ตาลมา ๓ ล้านบาท ส านักงาน ปปช. ได้เข้า
มาชี้แจงในหมู่บ้าน ให้ประชาชนช่วยกันเข้าไปดูแล เพราะเงินเยอะ จึงขอแจ้งให้สภาทราบ  และ
สุดท้ายขอสอบถามเรื่องหอกระจายข่าวของหมู่บ้านค่ะ 

ปลัดเทศบาล -  ก าลังด าเนินการจัดซื้อสายพาดเสาไฟฟ้า หมู่บ้านมีเสาไฟฟ้าแล้ว จึงจะซ้ือสายพาดครับ ตอนนี้ ผอ.
กองช่างก าลังก าหนดราคากลางอยู่ 

นายทวิช -  ตอนนี้เรื่องอยู่ที่กองคลัง ท าเรื่องจัดซื้อแล้วครับ ได้ทั้งบ้านปางม่วงและบ้านแพะดอนสักครับ 

นายศักดิ์ดา -  การท างบประมาณปีนี้ เป็นที่พอใจของสมาชิกสภา การอภิปรายก็ไม่ได้เกิดจากอคติ การท างาน
ของสภาผมอยากให้มีการประชุมประจ าเดือนเหมือนเดิม หากสมาชิกได้รับเรื่องจากชาวบ้านมา จะ
ได้น าเสนอในที่สภาแห่งนี้ และฝากท่านนายกเทศมนตรี งบประมาณปีนี้ให้น าไปพัฒนา ให้ท่านเรียง
ตามล าดับไป การท างานอาจมีขาดตกบกพร่องบ้าง ให้ผู้บริหารรับฟังสมาชิกสภาด้วย การประชุม
สภาแห่งนี้ใช้เวลาแค่ครึ่งวัน ขอให้ท่านนั่งรับฟังการประชุมให้จบ และขอติดตามถนนโค้งบ้านสถานี-
ป่าไคร้ ถนนเส้นนี้ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรเยอะมากและต่อเนื่อง และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
ได้รับการร้องเรียนจากพ่ีน้องชาวบ้านมา ผมขอน าเสนอสภาว่า บางบ้านขาดไฟฟ้า บางบ้านขาดน้ า 
บางบ้านถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สุดท้ายปราศจากอคติ เหลือความเป็นพ่ีเป็นน้องกัน หากมีค าสั่งมา   
ก็พ้นการเป็นสมาชิกไปครับ 

นายปริญญา -  โครงการบ้านปันง้าว สายบ้านนายจิรชัย ด้วงจันตา ผ่านการประชาคมหมู่บ้านมาเป็นล าดับ
สุดท้าย แต่ท่านนายกฯ หยิบขึ้นมาใส่ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เป็นล าดับแรก หวังว่าคงไม่ได้โอนเงินเหมือนซอยหลังปราสาทไปบดอัดลูกรังแม่ฮาวเหมือน  
ปีนี้อีกนะครับ และโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๖ นั้นที่ยังไม่ได้รับโอนมา ท่านมีพ้ืนที่ส ารองหรือไม่ 

นายดนัย - ผมได้ส ารวจพ้ืนที่กับท่าน ผอ.กองช่างแล้ว ได้พ้ืนที่แล้วครับหลังห้องสมุดครับ เขาให้พื้นที่เราหมดเลย 

นางระพีพรรณ - เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านสมาชิกสภา, คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางระพีพรรณ เป็งบังวัน ประชาชน หมู่ ๕ บ้านแพะดอนสักขออนุญาต
สอบถามสองเรื่อง เรื่องที่ ๑ เรื่องเสียงตามสายของบ้านแพะดอนสัก มีปัญหามากตั้งนานแล้ว เวลา
ประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยได้ยิน บางสายก็ไม่ได้ยินเลย อยากทราบว่าได้ท าสัญญาหรือยัง ผ่านห้องท่าน
นายกฯ มาแล้ว จึงขอติดตามทวงถาม ขอฝากด้วยค่ะ และเรื่องที่ ๒ ตลิ่งทางขึ้นป่าช้า มันมืดมาก 
ท่านปลัดบอกว่า จะซื้อสายไฟต่อให้ อยากทราบว่าจะได้หรือไม่ 

ปลัดเทศบาล - การติดตั้งดวงโคมไฟสาธารณะและการพาดสายดับ จะต้องด าเนินการโดยการไฟฟ้า เทศบาล     
ไม่สามารถที่จะด าเนินการโดยตรงได้ การพาดสายดับและการขยายเขตระบบจ าหน่าย ขณะนี้        
มีหมู่บ้านต่าง ๆ เสนอความต้องการจ านวน ๘ แห่ง ๘ จุด และเทศบาลได้ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดล าดับความเร่งด่วนแล้ว และได้เสนอน าเรียบท่านนายกฯ ไปเรียบร้อย
แล้ว ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารต่อไป หากเทศบาลจะด าเนินการพาดสายดับ 



~ ๑๖ ~ 
 

(สายดอร์ทวาย) เอง นั้น ปัจจุบันนี้ไม่สามารถท าได้ ผิดระเบียบของการไฟฟ้า เข้าข่ายเป็นการ       
ลักกระแสไฟฟ้า มีความผิดตามกฎหมาย  

นางระพีพรรณ -  ทุกโครงการส าคัญหมด ขอสอบถามค่ะว่า สายเลียบคันน้ า สองเลียบฝั่งคันน้ า หมู่ ๕  สุดสายใช้
งบประมาณเยอะหรือไม่ จะท าได้หรือไม่ จากบ้านนายตัน กาวิละออกมาถึงสะพาน ข้างหนึ่งสุดสาย 
อีกข้างได้ครึ่งเดียว จะเพ่ิมได้อีกหรือไม่ 

นายทวิช -  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ นี้ เตรียมท าเป็นงบประมาณรายจ่ายฉบับจริง การแก้ไขตอนนี้อยู่ที่
ท่านนายกฯ ครับ 

นายศักดิ์ดา -  ขอให้ท่านนายกฯ ชี้แจง เพราะสภาท าหน้าที่สิ้นสุดแล้ว การท างบประมาณรายจ่ายยึดหลักตาม
วงเงิน ท่านนายกฯ ท่านบริหารอยู่ อ านาจและหน้าที่เป็นของท่าน จะท าได้หรือไม่อยู่ที่ท่านนายกฯ 

ประธานสภา -  ผมว่าให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายผ่านไปก่อน หากจะท าอาจจะมาโอนเงินและขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเพ่ิมก็ได้ครับ 

นายกเทศมนตรี -  ตามท่ีท่านประธานสภาแจ้งครับ ขอให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายผ่านไปก่อน จะโอนเงิน จะ
ปรับปรุงแก้ไข ให้ขออนุมัติจากสภาอีกครั้งครับ 

นายอภิเดช -  เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านสมาชิกสภา, คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายอภิเดช ศักดิ์ติเดช ผู้ใหญ่บ้านสถานี หมู่ ๔  ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
สภาในวันนี้ ทางบ้านสถานี หมู่ ๔ ไม่มีสมาชิกสภาเข้ามาเป็นตัวแทนในสภาเลย แต่ก็ได้โครงการ
หลายโครงการ ก็ขอขอบคุณทางสภาเทศบาลมากครับที่อนุมัติงบประมาณเรื่องสร้างประปาหมู่บ้าน
ให้ บ้านสถานีใช้น้ าจากหนองแฝก จากความลึก ๕-๖ เมตร ตอนนี้เหลือแค่ ๑ เมตร ท่านไปดูได้เลย 
จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้อนุมัติการก่อสร้างน้ าประปาให้บ้านสถานี เพราะน้ าจากหนองแฝกก็ดูแล
ล าบากครับ ทั้งในเรื่องของความสะอาด เรื่องสุขอนามัย ส าหรับเรื่องที่ ๒ เรื่องการเวนคืนที่ดินบ้าน
สถานี ที่ทางรถไฟจะมาสร้างโลจิสติก ทางวิศวกรของการรถไฟที่มาส ารวจพ้ืนที่ ผมได้สอบถามแล้ว 
มันเป็นแค่แนวความคิดครับ ยังไม่มีมติ ยังไม่ได้ตราเป็นราชกิจจานุเบกษาออกมา ทั้งของบ้านสถานี
ถึงบ้านแม่ฮาว  เรื่องที่ ๓ ผมเป็นห่วงน้อง ๆ เยาวชนครับ เรื่องเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง หากมีการ
ประชุมสภาหรือหากจะท าร่างเทศบัญญัติอีกครั้งของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผมก็ขอฝากด้วยนะครับ 
เรื่องที่ ๔  ผมเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุ บ้านสถานีได้รับผลกระทบคือโรง 
เพาะเห็ด เป็นโรงเรืองท่ีเด็ก ๆ จะลงปลูก แต่โดนลมพายุก่อน ขอให้ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกฯ ได้
พิจารณาช่วยเหลือด้วยครับ อาจจะเป็นงบประมาณหรือเป็นจิตอาสา เข้าไปซ่อมแซมก็ได้ครับ 
ขอขอบคุณอีกครั้งครับ ขอบคุณเรื่องน้ าประปาให้กับพ่ีน้องบ้านสถานีอีกครั้งครับ 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๓  น.  
 

 



~ ๑๗ ~ 
 
 

 

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

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

   (ลงชื่อ)           ศักดิ์ดา  อุปค า      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายศักดิ์ดา  อุปค า) 
      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 
 

(ลงชื่อ)       นเรศน์ ถาวร    กรรมการ  (ลงชื่อ)    ปริญญา  สุวรรณศร   กรรมการ 
            (นายนเรศน์  ถาวร)                 (นายปริญญา  สุวรรณศร)  
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
 

 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 


