
~ ๑ ~ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

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

 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายไพโรจน์  สุขคําเมือง  นายกเทศมนตรีตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  รองนายกเทศมนตรีตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายดนัย เมืองฝั้น  รองนายกเทศมนตรีตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๔ นายศักดิ์  สอนปิงคํา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายทวิช  จําปาวัน  ผู้อํานวยการกองช่าง 
  ๖ นางเพลินพิศ สองแคว  ผู้อํานวยการกองคลัง 
  ๗ ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง  ปลัดเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๘ นางพิชชาภา  วงค์คํา  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  ๙ นายชัยรัตน์  วิเชียรสาร  นิติกรชํานาญการ 
๑๐ นายปรีชาพล  ปูปินตา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ 
๑๑ นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักปลัด 
๑๒ นางรัชนีย์ สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -  แจ้งงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของท่านปลัดเทศบาล ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานในเย็นวันนี้
สถานที่ตามท่ีได้แจ้งไว้แล้ว 

 -  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ประธานสภา -  จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน       
การประชุมหรือไม่ 

ประธานสภา  -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง,        
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-    

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

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

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  ๔.๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อ
ตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ และหากสภามีมติอนุมัติ จึงขอกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายฯ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ า จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-
บาท (ข้างหอประชุมเทศบาลฯ) 

๔.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งสภามีมติอนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหากสภามีมติอนุมัติ จึงขอ   
กันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการ      
วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวน ๖๘๑,๒๐๐.-บาท (ซอยภายในหมู่บ้าน) 

   ๔.๓  ญัตติขออนุมัติกันเงิน ตามรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗  จ านวน ๑๖๐,๖๐๐.- บาท (ซอยบ้านใหม่) 
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   ๔.๔  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณี

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภทท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่น บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน ๓๓๙,๒๐๐.- บาท (เลียบล าน้ าแม่ฮาว-ถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์ (ฮ่องข้ีเห็น)) 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งเป็น
รายการใหม่ จํานวน ๑ รายการ และหากสภามีมติอนุมัติจึงขอกันเงินงบประมาณกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน, ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งสภามีมติอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหากสภามีมติอนุมัติ จึงขอกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายฯ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๑ รายการ, ญัตติขออนุมัติกันเงิน ตาม
รายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑ รายการ และญัตติ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน ๑ รายการ จึงขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงในที่ประชุม
สภาทีละรายการ เพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

 ๔.๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งเป็น
รายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ และหากสภามีมติอนุมัติ จึงขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ า จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท    
(ข้างหอประชุมเทศบาลฯ) 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ จํานวน 
๑ รายการ และหากสภามีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ ในครั้งนี้ จึงขอกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕  ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ดังนี้ โครงการ
ก่อสร้างอาคารห้องน้ํา จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ข้างหอประชุมเทศบาลฯ) มีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด   
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ๓. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน 
๑๒,๒๘๕,๖๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จํานวน   ๑,๘๕๙,๑๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จํานวน   ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน      ๓๕๙,๑๐๐.-บาท 

 
โอนเพิ่ม  ตั้งเป็นรายการใหม่  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ๑.๔ ประเภทอาคารต่าง ๆ (กองช่าง) ๑.๔.๑ โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ํา จํานวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ํา ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว 
๑๕.๖๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๐๐ ตารางเมตร (ข้างอาคารหอประชุมเทศบาลตําบล  
ห้างฉัตรแม่ตาล) จุดพิกัดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๑๑.๔๗˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๘.๑๗˝ ตามแบบแปลน
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ของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๕๑ ลําดับที่ ๕  
สืบเนื่องจากที่ห้องน้ําของเทศบาลเราหลังเก่าได้ชํารุดไป ทําให้บางห้องไม่สามารถใช้งานได้ ห้องที่   
ใช้งานได้ก็ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือหากมีการประชุม อบรมจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่มาขอใช้งานก็เกิดปัญหาคือห้องน้ําไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้นเพ่ือเป็นการบริการ
ประชาชนและให้เพียงพอต่อการใช้งาน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ 
และหากสภามีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ ในครั้งนี้ จึงขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันฯ 
  

ประธานสภา -  เชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย 

นายศักดิ์ดา -  ญัตตินี้ผมเห็นชอบด้วย ตามที่ได้ประชุมและเสนอมาในครั้งก่อน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกฯ จะ
ดําเนินการก่อสร้างห้องน้ํา งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท ที่จะโอนเงินมา โอนมาจากไหน สถานที่
ก่อสร้างห้องน้ําตรงไหน ที่ผมเคยเสนอท่าน ผอ.กองช่างไว้ การออกแบบแปลน งบประมาณ 
๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาทที่ท่านนํามาเสนอสภาในวันนี้ ผมอยากเห็นแบบแปลน นับว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับ
เทศบาล เพราะเทศบาลเราเดือดร้อนเรื่องห้องน้ํามาตลอด ขอให้ท่านนายกฯ ชี้แจงด้วยว่า         
เงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท มาจากไหน ให้ท่านถาม ผอ.กองคลังด้วยถึงความชัดเจนของ
งบประมาณที่จะทําการกันเงินไว้ เพ่ือความละเอียดรอบคอบต่อสมาชิกสภาในการพิจารณา       
เพ่ือความสมบูรณ์แบบต่อห้องน้ําของเทศบาลเรา เพียงแค่ต้องการได้รับข้ อมูลที่ชัดเจนด้าน
งบประมาณและสถานที่เท่านั้นครับ 

นายกเทศมนตรี -  โครงการก่อสร้างห้องน้ํานี้ โอนเงินเหลือจ่ายมาจากงบกลางที่ได้รับสนับสนุนเป็นเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ตั้งไว้ ๑๒,๒๘๕,๖๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จํานวน ๑,๘๕๙,๑๐๐.-บาท    
โอนลดครั้งนี้ จํานวน   ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน  ๓๕๙,๑๐๐.-บาท 
จึงเพียงพอที่จะโอนเงินมาทําโครงการนี้ คือ โครงการก่อสร้างห้องน้ําของเทศบาล สําหรับสถานที่   
ในการก่อสร้างให้ทาง ผอ.กองช่างเป็นผู้ชี้แจง 

ปลัดเทศบาล -  ขออธิบายเพิ่มเติมจากท่านนายกฯ นะครับ เงินเบี้ยยังชีพที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คงเหลืออยู่ ๑,๘๕๙,๑๐๐.-บาท ซึ่งมาจากการประมาณการไว้ว่า
จะมีผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการประมาณการไว้
จํานวนยอดอาจจะไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ จึงทําให้มีเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่ํากว่าที่ประมาณ
การไว้ จึงมีเงินเหลือจ่าย  

นายทวิช -  สถานที่ก่อสร้าง จะเป็นบริเวณด้านข้างอาคารหอประชุมเทศบาล ที่สามารถดําเนินการได้ตาม
พ้ืนที่ตามแบบแปลน คือ ขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๖๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๑๗.๐๐ ตารางเมตร และสําหรับงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท บางท่านอาจจะคิดว่าแพงไป    
ขออธิบายเพิ่มเติมว่า ราคาจะสูงตรงการตกแต่งทั้งภายในและภายนอก และระบบบําบัดน้ําเสีย จะมี
ถังกรองน้ําเป็นถังแซก ซึ่งจะบําบัดน้ําเสียไปในตัวครับ 

นายปริญญา -  ขอติในเรื่องของเอกสารนะครับ โครงการขอโอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ไม่มี    
แบบแปลนอีกแล้ว ส่งเอกสารมาให้สภาพิจารณาแค่แผ่นเดียว งบประมาณตั้งหนึ่งล้านห้าแสนบาท 
ท่านให้ตัดสินใจด้วยกระดาษแผ่นเดียว แต่ผมก็เห็นชอบด้วยครับ ไม่ขัดข้องครับ 
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นายกเทศมนตรี -  ขอเรียนว่าเวลาในการจัดทําแบบแปลนมีน้อยมากครับและกระชั้นชิด ทาง ผอ.กองช่างต้อง

คํานวณงานทางด้านช่างด้วยความละเอียดรอบคอบ มันเลยล่าช้าครับ จึงต้องนําเอกสารมาแจกให้
ทุกท่านทราบในวันนี้ หากท่านอยากทราบข้อมูลข่าวสารก่อน สามารถมาสอบถามทาง ผอ.กองช่าง
ได้ก่อนครับ 

นายนเรศน ์ -  โครงการก่อสร้างห้องน้ําใหม่ ผมเห็นชอบด้วยครับ สําหรับห้องน้ําหลังเก่าหากมีงบประมาณควร
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ทุกห้องครับ 

นายสมยศ -  ผมเห็นชอบกับโครงการนี้ และเห็นด้วยกับ สท.ศักดิ์ดา, สท.นเรศน์ และ สท.ปริญญา และหากมี
เงินเหลืออยากให้เอามาซ่อมแซมหลังเก่า จะได้สวยงาม เวลามีชาวบ้านมาอบรม ประชุม ก็มีห้องน้ํา
ไว้บริการเพิ่มมากขึ้น 

นางสุภาภรณ์ -  เห็นด้วยกับ สท.ทุกคนค่ะ แต่มีข้อแม้ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท ขอให้คุ้มค่า วัสดุอุปกรณ์ 
ที่จะจัดซื้อให้ชัดเจน คงทน แข็งแรง ดูจากปั๊มน้ํามันงบประมาณไม่ถึงล้าน มีคนเข้าตลอดทุกวัน     
แต่ไม่มีปัญหาใช้ได้ตลอด ส่วนของเราไม่ได้ใช้ตลอด ไม่ได้ใช้ทุกวัน ขอให้มั่นคงแข็งแรง 

นายสุพรรณ -  ผมเห็นด้วยกับการสร้างห้องน้ําใหม่ครับ เวลามีคนมาอบรม ประชุม จะได้ไม่ต้องแย่งกันเข้า
ห้องน้ําท่ีเดียว 

นายศักดิ์ดา -  ห้องน้ําผมเห็นชอบครับ สถานที่ก็ตามที่เสนอ เรื่องโอนเงินงบประมาณก็บอกกันทุกปี แต่ท่าน
นายกฯ ก็ไม่ได้ดําเนินการตามที่บอก การทํางบประมาณมันละเอียดอ่อน จะโอนเงินก็เอาเข้าประชุม
สภาเลย ไม่มีการประชุมประจําเดือนหรือบอกกล่าวกันล่วงหน้า ชื่นชมท่าน สท.ปริญญาที่เสนอ    
เขา้มาให้ท่านนายกฯ เสนอสมาชิกด้วยหนึ่งอาทิตย์ก่อนจะมีการพิจารณา 

น.ส.อรกาญจน์ -  เห็นด้วยกับการสร้างห้องน้ําใหม่ค่ะ ขอให้เน้นวัสดุอุปกรณ์ที่ดี การประชุมแต่ละครั้ง ผู้สูงอายุก็มี 
คนพิการก็มี ขอให้เน้นคุณภาพค่ะ 

นายสุชาติ -  ผมขอแนะนําแบบแปลนให้มีส้วมแบบนั่งยองสลับกับชักโครก แบบปั๊มน้ํามันครับ 

นายทวิช -  คงจะแก้ไขไม่ได้ครับ เนื่องจากได้ออกแบบ ประมาณการราคาไว้แล้ว 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

-  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม  

-  จึงขอมติในท่ีประชุม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ และอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย   
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ดังนี้ โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ า จ านวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ข้างหอประชุมเทศบาลฯ) ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง 
-ไม่มี- (ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ คน คือ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑) 
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๔.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งสภามีมติอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหากสภามีมติอนุมัติ จึงขอกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายฯ กรณียังมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการวางท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน  บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวน ๖๘๑,๒๐๐.-บาท (ซอยภายในหมู่บ้าน) 

ประธานสภา -  ต่อไปเป็นญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งสภามีมติอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหากสภามีมติอนุมัติ จึงขอกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายฯ กรณียังมิได ้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการวางท่อเมนประปา
หมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จํานวน ๖๘๑,๒๐๐.-บาท (ซอยภายในหมู่บ้าน) จึงขอให้ท่าน
นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาเพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งสภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณฯ ในการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (สิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) จ านวน ๑ รายการ และ
หากสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ      
ในครั้งนี้ จึงขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคสอง 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี มีรายละเอียดดังนี้ 
เดิม   

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๒.๑๒ โครงการ
วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวน ๖๘๑,๒๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว 
๒,๓๐๐ เมตร (สายประปาหมู่บ้านส่งเข้าถึงในหมู่บ้าน)  จุดเริ่มต้นที่พิกัด N.๒๐๒๗๖๐๖              
E.๕๓๗๖๕๑ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N.๒๐๒๗๙๗๖ E.๕๓๗๙๔๗ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล      
ห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๑๘๐ (๑) 

   ใหม่   
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๒.๑๒ โครงการ
วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวน ๖๘๑,๒๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ปริมาณงาน เดินท่อประปาสายเข้าซอยภายในหมู่บ้านความยาว
รวม ๓,๕๕๐.๐๐ เมตร (ท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร PN.๖ (๒ นิ้ว) ข้อต่อ, ข้องอต่าง ๆ ค่าตัด+
ค่าเทคอนกรีตผิวถนน (ค่าวัสดุ ๔๐% ของราคาท่อ) อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ค่าวัสดุ ๑๐% ของ
ราคาท่อ) ประตูน้ าทองเหลือง ขนาด ๔ นิ้ว (รวมบ่อพักประตูน้ า)) (ซอยภายในหมู่บ้าน) 
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- ซอย ๑ เก๊าแพน (เขต ๑)  (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๑๕.๓๕˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๓.๓๑˝ 
จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๑๔.๑๙˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๕.๗๕˝) 

- ซอย ๒ เก๊าแพน (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๑๘.๕๕˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๐.๘๐˝ จุดสิ้นสุด
ละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๑๙.๐๖˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๒.๔๓˝) 

- ซอย ๓ เก๊าแพน (เขต ๒) (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๑๘.๙๙˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๐.๐๕˝ 
จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๑๕.๔๗˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๑๘.๙๖˝) 

- ซอย ๔ เก๊าแพน (เขต ๒) (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๑๙.๙๓˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๑๖.๐๗˝ 
จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๑๘.๘๕˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๑๗.๑๐˝) 

- ซอย ๕ บ้านนายกมล (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๒๕.๐๒˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๑๐.๕๒˝ 
จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๒๒.๖๖˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๑๒.๙๐˝) 

- ซอยบ้านป้านวล อนามัย  (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๒๗.๒๐˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๗.๕๕˝ 
จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๓๐.๗๐˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๘.๑๙˝) 

- ซอยบ้านป้าป้อ (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๒๗.๕๘˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๖.๓๒˝ จุดสิ้นสุด
ละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๓๐.๗๘˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๖.๓๒˝) 

- ซอยบ้านนางแวว บ้านโบสถ์  (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๓๘.๑๔˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๙.๐๗˝ 
จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๓๔.๒๑˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๑๑.๑๖˝) 

- ซอยหน้าบ้านนายเจริญ  (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๓๙.๙๒˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๖.๘๘˝ 
จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๓๖.๗๘˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๗.๕๒˝) 

- ซอยโรงอิฐ  (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๓๗.๗๘˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๑๑.๓๒˝ จุดสิ้นสุดละติจูด 
๑๘˚ ๒๐   ๓๖.๘๖˝  ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๑๘.๔๙˝) 

- ซอยบ้านนายเดือน ฮาวค าฟู  (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๓๓.๙๒˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๑๘.๖๒˝ 
จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๓๓.๑๙˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๑.๗๐˝) 

- ซอยบ้านนายน้อย ภาพแสนหาญ (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๓๒.๕๑˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   
๑๐.๐๓˝ จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๒๙.๖๘˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๑๐.๑๐˝) 

- ซอยบ้านนายเดช สันแดง  (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๒๒.๓๐˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๗.๘๒˝ 
จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๒๒.๖๕˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๙.๒๒˝) 

- ซอยข้างบ้านอาจารย์นรินทร์ ธิรินทอง (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๑๗.๗๔˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   
๒๕.๗๒˝ จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๑๖.๒๖˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๘.๗๖˝) 

- ซอยบ้านนายจรณ แสงบุญเรือง (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๒๐.๑๒˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   
๒๕.๗๓˝ จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๒๐.๒๑˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๔.๓๐˝) 

- ซอยอนามัย  (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๒๔.๑๙˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๗.๓๙˝ จุดสิ้นสุด
ละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๒๕.๗๗˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๗.๑๘˝) 

- ทางไปบ้านห้างฉัตรเหนือ (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๒๐.๒๔˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๖.๑๑˝ 
จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๑๕.๒๕˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๐.๕๔˝) 

- ซอยบ้านนางพิศมัย สันบุญเป็ง (หน้าโรงสีแสงรุ่งเรือง) (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๕.๗๐˝        
ลองติจูด  ๙๙˚ ๒๑   ๑๘.๙๑˝ จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๗.๑๔˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๓.๔๕˝) 

- ซอยบ้านนายชุมพร จันทกูล (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๙.๖๒˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๑๙.๗๒˝ 
จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๙.๒๒˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒๒.๐๗˝) 

- ซอยบ้านนางค าแปง ตุ้ยวงศ์ (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๖.๑๓˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๕.๔๐˝ 
จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๘.๘๙˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒.๙๗˝) 
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- ซอยบ้านนายไพบูลย์ แก้วพิมพ์ (จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๑๗.๘๐˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๒.๐๓˝ 
จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๒๓.๒๙˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๐   ๕๖.๙๔˝) 

- ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๑๘๐ (๑) 

ปลัดเทศบาล -  โครงการนี้เป็นโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
เป็นเงินงบประมาณอยู่ ๖๘๑,๒๐๐.-บาท  ซึ่งเทศบาลได้ขอกันเงินไว้แล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
จากนั้นเทศบาลได้แจ้งให้กิจการประปาหมู่บ้านบ้านแม่ฮาวได้สรุปค่าใช้จ่ายมา เพราะต้องเอา
ยอดเงินจากกิจการประปาหมู่บ้านก่อนว่ามีก าไร–ขาดทุนเท่าไหร่ ตามระเบียบว่าด้วยกิจการประปา
หมู่บ้าน การซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน หากเกินขีด
ความสามารถของคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ที่จะต้องด าเนินการซ่อมแซม บ ารุงรักษาต่อไป เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้แจ้งให้
คณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว ได้สรุปยอดผลการด าเนินงานที่ผ่านมาว่ามีผลการ
ด าเนินการ ประสบปัญหาก าไรหรือขาดทุนหรือไม่ โดยคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน บ้าน   
แม่ฮาว ได้แจ้งผลการด าเนินการมาแล้ว ในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีก าไรจ านวนหนึ่ง และ
คณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้านจะน าเงินจากการบริหารกิจการประปามาสมทบในโครงการนี้ 
จ าวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น โครงการนี้จึงสามารถด าเนินการต่อไปได้ และจึงขอกันเงินตาม
โครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน ฯ อีก ๑ ปี ในกรณีที่ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน   

นายชัยรัตน์ -  ในเรื่องของการกันเงินงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ      
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก      
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
แต่โครงการนี้มีการขอกันเงินไว้แล้ว ๑ ครั้ง ซึ่งยังไม่ได้ดําเนินการตามโครงการ ตามวรรคสองและ
วรรคสามกล่าวว่า กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณี มีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา    
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์
เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่าย
ได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ดํา เนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้น
ตกเป็น เงินสะสม  ด้วยเหตุนี้จึงต้องนําโครงการนี้มาเสนอขอให้สภาพิจารณาอีกครั้ง และซึ่งลักษณะ
ของการกันเงินในครั้งก่อนเป็นการวางท่อเมนประปา แต่ในครั้งนี้คือสถานที่ก่อสร้างและท่อ พร้อมทั้ง
ปริมาณงานมีคุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องขอมติจากสภาเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงก่อนกันเงินอีกครั้ง 

ประธานสภา -  โครงการนี้เป็นโครงการจากการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งที่มาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
ในวันนี้คือปริมาณงาน เช่น ท่อ และสถานที่ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไป พร้อมขอกันเงินไว้ทํา           
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนั้น ไม่ต้องอภิปราย จึงขอมติในท่ีประชุม 



~ ๙ ~ 
 

-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งสภามีมติ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีมติอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายฯ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการวางท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน  บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวน ๖๘๑,๒๐๐.-บาท (ซอยภายในหมู่บ้าน) ด้วยเสียง 
๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-  

๔.๓  ญัตติขออนุมัติกันเงิน ตามรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗  จ านวน ๑๖๐,๖๐๐.- บาท (ซอยบ้านใหม่)  

ประธานสภา -  ต่อไปเป็นญัตติขออนุมัติกันเงิน ตามรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จํานวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗  จํานวน ๑๖๐,๖๐๐.- บาท (ซอยบ้านใหม่) จึงขอให้ท่าน
นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาเพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ญัตติขอ
อนุมัติกันเงินตามรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งสภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคสอง หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ ง ให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี            
มีรายละเอียด ดังนี้  

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๑ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑. โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน 
๑๖๐,๖๐๐.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ ปริมาณงาน รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ 
เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ – ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๓๓ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๖๗ 
เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร จ านวน ๓ บ่อพัก (ซอยบ้านใหม่)จุดเริ่มต้นที่พิกัด 
ละติจูด ๑๘° ๒๐ ́ ๒๕˝ ลองติจูด ๙๙° ๒๑ ́ ๑๐˝ จุดสิ้นสุดที่พิกัด ละติจูด ๑๘° ๒๐ ́ ๓๒˝ ลองติจูด 
๙๙° ๒๑ ́ ๘˝ ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท) พร้อมป้ายมาตรฐาน
ฯ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม/
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๓๖ ล าดับที่ ๕ 

   ซึ่งโครงการนี้เป็นการกันเงินตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเนื่องจากว่า ไม่มีผู้รับจ้าง ตามระเบียบจึงต้องขอกันเงินไว้ และ   
จะขอกันเงินไว้อีก ๑ ปี ในปีหน้าได้ท าแน่นอนครับ เพราะตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ท าสัญญาไม่ทัน 
จึงขอกันเงินไว้ครับ 



~ ๑๐ ~ 
 
ประธานสภา -  โครงการนี้เป็นโครงการจากการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี     

แจ้งว่าที่ได้ขอกันไว้แต่ยังไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากยังไม่มีผู้รับจ้างทํา ตามระเบียบจึงต้องขอกันเงินไว้   
อีก ๑ ปี ดังนั้น ไม่ต้องอภิปราย จึงขอมติในท่ีประชุม 

-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ตามรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต   
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗  จ านวน ๑๖๐,๖๐๐.- บาท (ซอย
บ้านใหม่) ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- (ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ คน 
คือ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑) 

๔.๔  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณียังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน ประเภทท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่น บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน ๓๓๙,๒๐๐.- บาท (เลียบล าน้ าแม่ฮาว-ถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์ (ฮ่องข้ีเห็น)) 

ประธานสภา -  ต่อไปเป็นญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณียังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
บดอัดแน่น บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จํานวน ๓๓๙,๒๐๐.- บาท (เลียบลําน้ําแม่ฮาว-ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ 
(ฮ่องขี้เห็น)) จึงขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาเพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ญัตติขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี จ านวน ๑ รายการ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  มีรายละเอียดดังนี้ 

   ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โอนครั้งที่ ๑๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร แม่ตาลมีมติอนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และบัญชี
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมีมติอนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร แม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑.๑ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง)๑.๑.๙ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 
บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน  ๓๓๙,๒๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้าน  
ปันง้าว หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๒๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 
๕๔๑ ลูกบาศก์เมตร (เลียบล าน้ าแม่ฮาว – ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (ฮ่องขี้เห็น)) จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ 
๓๐   ๙๐.๘๒˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๓๖   ๘๗.๘๙ จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๓๑   ๒๙.๐๓˝ ลองติจูด ๙๙˚ 



~ ๑๑ ~ 
 

๓๖   ๗๐.๖๖˝ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ 
๑๓๗ ล าดับที่ ๑๓๑ 

 เป็นการขอกันเงินงบประมาณไว้ เนื่องจากต้องรอให้วิศวกรรับรองแบบแปลน  พอวิศวกรรับรองแบบ
มาก็เป็นช่วงฤดูฝน จึงไม่สามารถท าโครงการนี้ได้ เป็นโครงการที่โยกเงินมาจากซอยปราสาทมาท า
โครงการนี้ ซึ่งจะต้องท าในฤดูแล้ง ท าในฤดูฝนไม่ได้ จึงต้องขอกันเงินตามระเบียบครับ 

ประธานสภา -  โครงการนี้เป็นโครงการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีแจ้งว่ารอวิศวกรรับรองแบบแปลนมา และต้อง
ทําในช่วงฤดูแล้ง ไม่ควรทําในฤดูฝน จึงไม่ต้องอภิปราย ขอมติในท่ีประชุม 

-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภทท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน ๓๓๙,๒๐๐.- บาท (เลียบล าน้ าแม่ฮาว-ถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์ (ฮ่องขี้เห็น)) ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- (ไม่อยู่  
ในที่ประชุม ๑ คน คือ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑) 

  

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

นายกเทศมนตรี -  มีแนวคิดที่จะปรึกษาหารือ กรณีเรื่องเดือดร้อนของพ่ีน้อง หมู่ ๓ ในเรื่องของถนนหนทางหน้า  
โรงสีข้าวแสงรุ่งเรือง มุ่งเข้ามาเทศบาล เจ้าของโรงสีแจ้งความเดือดร้อนมาว่า เดินทางไม่สะดวก      
มีน้ําท่วมขัง และก็เดือดร้อนมาว่าไม่ได้รับการดูแลจากเทศบาล เนื่องจากรางระบายน้ําไม่มี เจ้าของ
โรงสีก็ถามมาว่า ถนนเส้นนี้ไม่อยู่ในแผนพัฒนาของเทศบาลหรือ จึงจะขอปรึกษาหารือว่าจะทํา
อย่างไร ขอให้พิจารณากันด้วย 

นายปริญญา -  โครงการนี้เป็นปัญหาเร่งด่วน แต่ทุกหมู่บ้านก็มีปัญหาทุกบ้าน หากพิจารณาแก้ไขให้ ก็จะมี     
บ้านอื่นมาขอแน่นอน ให้ท่านพิจารณาด้วย 

นายศักดิ์ดา -  โครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปีก่อนแล้ว ผมได้นําเสนอผู้บริหาร ทาง สท. และ ผอ.กองช่างได้ไปรางวัด
แล้ว พอปีนี้ก็น่าจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี แต่ท่านก็ไม่ได้คิด และพอมาถึงตอนนี้จะมา
ขอจ่ายขาดเงินสะสม แต่ท่านต้องสอบถามทางการคลังว่าหากจะจ่ายขาดเงินสะสมจ่ายได้เท่าไหร่ 
ต้องดูระเบียบก่อน เรื่องของเงินสะสม สมาชิกสภาทุกท่านก็ได้รับข้อมูลจากการอบรมมา ทุกอย่าง
เป็นการบริหารงานของท่านนายกฯ ในการพัฒนาท้องถิ่นเรา  ตอนนี้หากจะจ่ายขาดเงินสะสมจริง 
ขอทราบข้อมูลก่อนว่าจะจ่ายขาดเงินสะสมมีเงินอยู่เท่าไหร่ จ่ายแล้วจะผิดหรือไม่ ถูกระเบียบหรือไม่ 
พอประชุมออกไปแล้วจะบอกว่าคนนั้นเป็นผู้ให้ คนนี้ไม่ให้ ชาวบ้านเขาไม่ได้เข้ามาประชุมกับเรา   
เขาไม่รู้เรื่องด้วย แต่ข้อมูลที่ออกไป สมาชิกคนนั้นอยู่ฝ่ายค้านหรืออยู่ฝ่ายบริหาร ผมไม่อยากให้เกิด
กับเทศบาลของเรา ทุกอย่างให้ท่านเสนอมา และให้ทางกองคลังสรุปเสนอมา เพ่ือให้ถูกต้องตาม
ระเบียบครับ 

นายสมยศ -  เรื่องของถนนซอยเข้าเทศบาล ก็สําคัญนะครับ ก็เห็นเข้ามาทุกปี สมาชิกสภาก็เห็นด้วย แต่ทาง
บริหารไม่เสนอมา ไม่ทํา สมาชิกสภาเห็นด้วยตลอด พอมีชาวบ้านเดือดร้อนก็มาประชุมเสนอ แต่พอ
เรื่องเงียบไปก็ไม่ทํา ไม่เสนอมา ฝนตกทีไรน้ําขังตลอด พัฒนาแต่หมู่บ้าน ไม่พัฒนาเทศบาล เทศบาล
ก็มีแต่หญ้าขึ้นเต็มรกไปหมด ยุงก็เยอะ อยากให้พัฒนาขึ้น 



~ ๑๒ ~ 
 
นายกเทศมนตรี -  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในปีนี้ก็มีงบพัฒนาประมาณสี่ล้านกว่าบาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสนอมา

ทีไ่ม่ได้ทําเพราะท่านติงว่า ใช้งบประมาณเยอะเกินไป พอปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผมเสนอว่า บ้านแม่ฮาว
เอาถนนเส้นเข้าเทศบาล ทางหมู่บ้านก็ไม่เอา ทางสมาชิกสภาก็เอาโครงการในหมู่บ้าน ไม่เอาถนน
เส้นนี้ พอวันนี้เดือดร้อน ผมก็มาปรึกษาว่า หากจะทําจะช่วยเหลือโดยการจะจ่ายขาดเงินสะสม     
ผมจะทําปีที่แล้วแล้ว แต่ก็ทําไม่ได้เพราะใช้งบประมาณเยอะ หากจะจ่ายขาดเงินสะสมตามหนังสือ
สั่งการ ชาวบ้านต้องได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ งบประมาณสําหรับทํารางระบายน้ําเส้นนี้ใช้เงินอยู่
ล้านกว่าบาท ทางสมาชิกสภาก็ขอไปทําในหมู่บ้านก่อน  ผมจะไปปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่
งบประมาณและทางกองคลังอีกครั้ง 

ปลัดเทศบาล -  การจ่ายขาดเงินสะสม สามารถจ่ายได้ (๑) จ่ายขาดตามอํานาจหน้าที่ ใช้เงินสะสมที่มีอยู่ประมาณ
แปดล้านกว่าบาท แต่ต้องกันเงินไว้หลายอย่าง ซึ่งคิดไว้แล้วว่าติดลบประมาณสามล้านกว่าบาท  (๒) 
จ่ายตามข้อ ๘๙/๑  คือนโยบายของรัฐบาล เช่น ๑ ถนน ๑ ท้องถิ่น, สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ฯลฯ จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลที่สั่งการมาเท่านั้น ไม่ต้องกันเงิน  (๓) จ่ายขาดเงินทุนสํารองเงิน
สะสม เงินทุนมีหนังสือสั่งการมาฉบับเดียว หากเงินสะสมมีอยู่เกิน ๑๕% ของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี เช่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งไว้ ๑๖ ล้านบาท ๑๕% ของ ๑๖ ล้านบาท คือ เงินทุนสํารอง
เงินสะสมมี ๘ ล้าน จ่ายได้ตามอํานาจสภา ซึ่งตอนแรกผมจะนําเงินทุนสํารองเงินสะสมมาทํา
โครงการ ๑ ถนน ๑ ท้องถิ่น คือทําถนนเส้นเข้าบ้านแม่ฮาว ทําซุ้มประตู แต่ไม่มีผู้รับจ้าง ให้พิจารณา 
๓ ข้อที่กล่าวมา  

นายนเรศน ์ -  ถนนเส้นเข้าเทศบาล ให้ทางนายกฯ หาเงินมาทําถนนเส้นนี้เลย เพราะเป็นหน้าเป็นตาของ
เทศบาล 

นายกเทศมนตรี -  ระเบียบของการจ่ายขาดเงินสะสมต้องทําให้ถูกต้อง ต้องปรึกษาฝ่ายงบประมาณ และทางการเงิน
ก่อน จ่ายขาดไม่มีเหตุไม่มีผล จ่ายไม่ได้ เป็นข้อหนักใจครับ 

นายศักดิ์ดา -  เป็นเรื่องของท่านที่ต้องดําเนินการหาวิธีมาทํา หากท่านบอกกล่าวเล็กน้อย ก็คงเป็นโครงการใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปแล้ว หากท่านชี้แจงมาก่อน ท่านจะไม่หนักใจในการบริหาร
งบประมาณ หากท่านจัดสรรในรอบปี ผมก็ไปรางวัดมา ใช้งบประมาณอยู่เก้าแสนกว่าบาท หากตัด
งบประมาณเป็นเขต เอามาลงถนนเส้นนี้ก็คงทําได้ งบประมาณที่เหลือเอาไปทําบ้านอ่ืนเล็กน้อย 
ความคิดความเข้าใจไม่ตรงกัน พอมาวันนี้ชาวบ้านเดือดร้อน 

นางสุภาภรณ์ -  ขอติดตามโครงการงานด้านสาธารณสุข งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  จํานวน ๓ โครงการ ซึ่งจริง 
ๆ แล้วต้องเป็นกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้จัดทําโครงการ แต่ปีนี้เป็นเทศบาลทําเอง ซึ่งก็ดีมากเพราะทํา
เป็นรูปของตําบล แต่ชาวบ้านไม่ค่อยรู้ เรื่อง ขาดการประสานงาน ขาดการประชาสัมพันธ์ เช่น 
โครงการตรวจโรคหนอนพยาธิ  เป้าหมายตามโครงการจํานวน ๑,๒๐๐ คน แต่มีคนมาตรวจแค่สอง
ร้อยกว่าคน, โครงการเกลือไอโอดีน ก็มีแต่เด็กมาอบรม และโครงการตรวจเต้านมหามะเร็งเต้านม 
เป้าหมาย ๒๐๐ คน ก็มาอบรมจริง ๆ แค่ ๔๐ คน ซึ่งปีก่อน ๆ อสม.เป็นผู้ทําโครงการตรวจ
หนอนพยาธิ อสม.จะดําเนินการนําตลับไปแจกและนั่งรอรับกลับและนําส่งเลย ซึ่งมันเหนื่อยมาก 
ยอมรับว่าเหนื่อยมาก พอปีนี้เทศบาลบอกว่าจะทําเอง บอกมาว่าเป็นผลประโยชน์ของตนเองยังไง    
ก็มาตรวจเยอะ แต่พอถึงเวลามีคนมาตรวจแค่สองร้อยกว่าคน ไม่ได้ตามเป้าหมาย แล้วเบิกจ่ายเงิน
ไปทั้งหมดเท่าไหร่ งบประมาณสองหมื่นบาท จํานวน ๗ หมู่บ้าน เป็นเงินเท่าไหร่ เบิกไปกี่บาท  และ
อีกเรื่อง เรื่องถังขยะอันตราย ตอนแรกไม่นํามาตั้ง พอมาตั้งไว้ก็ไม่ไปเก็บ อสม. เพ่ิงไปช่วยกันเก็บ
ออก ซึ่งในถังขยะมีแต่น้ําขังมีแต่ยุงลาย เอาไปตั้งแล้วไม่ไปเก็บ ก็ไม่ต้องเอาไปตั้งไว้ก็ได้ และเรื่อง
ไข้เลือดออก ขอสอบถามว่าทําไมไม่พ่นยายุงทั้งหมู่บ้าน เพราะบ้านแม่ฮาวตอนนี้เป็น ๓ คนแล้ว    



~ ๑๓ ~ 
 

ถือว่าระบาดแล้ว อยากให้ไปพ่นทั้งหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่แจ้งมาว่างบประมาณโดนตัด สมาชิกสภาไม่รู้
เรื่องเลย ขอติดตามค่ะ 

ปลัดเทศบาล -  ตามท่ี สท.สุภาภรณ์ ได้สอบถามในเรื่องานสาธารณสุข ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นงานตามอํานาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ซึ่ง สท. จะต้องยื่นกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีฯ 
เป็นหนังสือตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา แต่ที่ท่าน สท.สุภาภรณ์ ได้ถามมา มิได้มีกระทู้ถาม
เป็นหนังสือยื่นต่อนายกฯ ตอบในเรื่องนี้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งนายกฯ จะตอบคําถามก็ได้ หรือไม่ตอบ
ก็ได้ จึงขอให้ท่าน สท.สุภาภรณ์ ได้ศึกษาระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาให้ดีเสียก่อน เพราะหาก
ท่านนายกฯ มิได้เตรียมตัวในคําถามเรื่องนี้ ก็จะเข้าข้อกฎหมายในเรื่องการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่
ของนายกเทศมนตรี และต้องให้เวลานายกเทศมนตรีเพ่ือเตรียมที่จะตอบคําถามเรื่องนี้ในสภา และ
ผมขอตอบเรื่องถึงขยะอันตราย ผมแจกทุกหมู่บ้าน ทุกถังมีฝาปิด บ้านอ่ืนก็เอาไปวางไว้ไม่มีปัญหา 
เปิดใช้แล้วก็ปิดฝา ต้องให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือด้วยครับ ตอนนี้ผมได้ให้งานสาธารณสุขจัดซื้อ 
ถุงบิ๊กแบ๊กมาไว้ที่เทศบาล ไว้จัดเก็บขยะอันตรายรอการขนส่งทิ้ง จึงขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะ
ครับให้ชาวบ้านก่อนมาทิ้งให้ทุบให้ละเอียดก่อน ทิ้งแล้วก็ปิดฝาด้วย หากเต็มก็เอามาไว้ที่เทศบาล 

 นายกเทศมนตรี -  เรื่องงานสาธารณสุข ในการดูแลพ้ืนที่ เรื่องที่ ๑ เรื่องไข้เลือดออก ลักษณะการทํางาน การสั่งการ
ที่ได้รับมาจากโรงพยาบาล สั่งมาให้เราทําขนาดไหน ก็ทําตามการร้องขอมา คือทางหมอแจ้งมาแค่นี้ 
ก็พ่นยาได้แค่นี้ จะพ่นทั้งหมู่บ้านก็ไม่ได้ ไม่ใช่ว่างบประมาณหมด หากไม่มีน้ํามัน มันสามารถโอนเงิน
มาจัดซื้อให้ได้ การพ่นก็ตามดุลยพินิจของหมอโรงพยาบาลห้างฉัตร 

นางสุภาภรณ์ -  การดูแล อสม.ในพื้นที่ดูแลอยู่แล้ว แต่การพ่นยา เจ้าหน้าที่ตอบมาว่าไม่มีงบประมาณ มีแค่ห้าหมื่น
บาทเอง แล้วหากบ้านอ่ืนเป็นจะทําอย่างไร เมื่อก่อนเคยพ่นศูนย์เด็กเล็ก, โรงเรียน เดี๋ยวนี้ไม่มีเลย 

นายกเทศมนตรี -  คือตามการเบิกจ่ายครับ การพ่นยาในแต่ละครั้งแค่ ๒-๓ พันบาท พ่นตามวงเงินแต่ละครั้ง 
เบื้องต้นทําตามท่ีหมอ และ อสม. ในพื้นที่แจ้งมา 

นายศักดิ์ดา -  ตามที่ท่านสุภาภรณ์กล่าวในที่ประชุมครั้งที่แล้ว ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ทั้งทาง ผอ.กองคลังแล้ว
สรุปว่า การทํางาน งานสาธารณสุขได้ประสานกับทางพัฒนาชุมชน กับ อสม.หรือไม่ เพราะงานนี้
เป็นงานด้านมวลชน หมอก็ต้องพ่ึง อสม., ผู้ใหญ่บ้าน หากทํางานคนเดียวไม่สําเร็จครับ ได้เชื่อมงาน
กับทางงานพัฒนาชุมชนหรือไม่ งานสาธารณสุขเป็นงานละเอียดอ่อนมาก คุณวิไลต้องตอบตามที่ 
สท.สุภาภรณ์ถามมา ประเด็นหลักที่ผ่านมา ท่านบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน เช่น การตรวจ
อุจจาระหาโรคหนอนพยาธิ  หมอก็ต้องฟัง อสม., ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ทํางานคนเดียวไม่สําเร็จ 
ที่ผ่านมา งานพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบ เขาประสานหมู่บ้านตลอด แต่ปีนี้เกิดข้อผิดพลาด ให้งาน
สาธารณสุขฟังเหตุผลด้วย 

นางสุภาภรณ์ -  อสม. โดนพาดพิงมากที่สุด ว่า อสม. ไม่ให้ความร่วมมือ ทางดิฉันเป็นผู้แจ้ง อสม.ทุกหมู่บ้านให้มา
ประชุม ก็แจ้งไปว่าหมู่บ้านทําไม่ได้แล้ว ทางเทศบาลจะเป็นผู้ทําโครงการเอง ซึ่งก็บอกว่าดี ให้
เทศบาลทําเอง แต่ก็โดนพาดพิงว่า อสม. ไม่ให้ความร่วมมือ อสม.ทํางานในหมู่บ้าน ไม่มีเครื่องมือ
อะไร แต่เทศบาลทํามีทุกอย่างแต่ไม่ทํา เห็นไปติดป้ายอย่างเดียว บอกว่าเป็นผลประโยชน์ของตัว
ชาวบ้าน แต่พอถึงเวลากลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตามโครงการ โครงการนี้มันเหนื่อยมากอย่างที่บอก      
พอเทศบาลทําเองก็ต้องแจ้งกลุ่มเป้าหมายเท่าไหร่ แต่ อสม. ไม่รู้เรื่องเลย ชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่อง 

ประธานสภา -  วันนี้เป็นการทําหน้าที่ของท่านปลัดเทศบาล เป็นครั้งสุดท้าย เนื่องจากท่านจะเกษียณอายุราชการ 
ขอให้ท่านได้กล่าวในที่ประชุมครับ 



~ ๑๔ ~ 
 
ปลัดเทศบาล -  การประชุมสภาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของผม ผมได้ย้ายมาจาก อบต.วิเชตนครมาอยู่ที่นี่เป็นเวลา

เกือบสิบสองปี จากนายกฯ มา ๗-๘ คน และมาเกษียณอายุราชการที่นี่ ตลอดระยะเวลา ผมได้
ทํางานกับสมาชิกสภา ๒ ชุด และ ส.อบต.อีก บางครั้งผมอาจจะกล่าววาจาไม่เหมาะสม อาจจะ
พาดพิงถึงท่าน ขอโทษด้วยครับ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ก็จะหมดเวลาของการทํางาน วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ผมก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้ว แต่หากท่านมีข้อปรึกษา ก็โทรศัพท์มาปรึกษาผมได้ ไม่ว่า
จะมีงานมงคล อวมงคล ก็แจ้งผมได้ เชิญผมได้นะครับ ผมขออําลาชีวิตข้าราชการกับสภาแห่งนี้ 
ขอบคุณทุกท่านครับ 

ประธานสภา -  ในนามของสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านปลัดนิวัฒน์ ตั้งตรง ที่ทํางานร่วมกันมา ๑๐ ปี มีเรื่องราว
หลายเรื่องเกิดขึ้น ในนามของสภา ขอให้ท่านมีความสุขในการใช้ชีวิต ให้มีสุขภาพแข็งแรง ก็จะยังไป
มาหาสู่กันอยู่ ในนามของสภา ขอขอบคุณท่านปลัดที่ให้คําปรึกษาทุกเรื่อง ขอบคุณแทนพ่ีน้อง
ชาวบ้านด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี -  ในนามของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอชื่นชมคุณงามความดีที่ท่านได้ทําไว้ทั้งต่อ
ชาวบ้านและเทศบาล ขอบคุณมากครับ ทุกอย่างเป็นไปตามเวลา อายุอานามก็ถึงเวลาต้อง
เกษียณอายุ แต่การทํางานในชีวิต ท่านก็คงต้องมีอยู่แต่เป็นอีกบทบาทหนึ่ง เป็นการทํางานเพ่ือ
ครอบครัว ณ เวลานี้ขอขอบคุณท่านที่มาทํางานร่วมกันเพ่ือองค์กร เพ่ือเทศบาล ขอแสดงความยินดี
ที่ท่านได้เกษียณอายุราชการอย่างภาคภูมิ 

นายศักดิ์ดา -  วันนี้ในส่วนตัวผมและสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านปลัดได้อยู่กับเรามา ผมได้ทํางานกับท่านมาสอง
สมัย ได้รับความรู้มากมาย ในการทํางานในสภาแห่งนี้อาจมีเรื่องขัดข้องหมองใจกันบ้าง แต่คุณงาม
ความดีที่ท่านได้ทําไว้ให้ชาวบ้าน ให้องค์กร ผมจะเก็บสิ่งดี ๆ ไว้ในใจ สุดท้ายจะเหลือความเป็นพ่ี  
เป็นน้อง ยศอาจมีเรื่องขัดข้องหมองใจกันบ้าง แต่คุณงามความดีที่ท่านได้ทําไว้ให้ชาวบ้าน ให้องค์กร 
ผมจะเก็บสิ่งดี ๆ ไว้ในใจ สุดท้ายจะเหลือความเป็นพ่ีเป็นน้อง ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่ได้ติดไป ต่อไป
ท่านก็จะขายขนมเทียนแก้ว เป็นธุรกิจของครอบครัวท่าน ซึ่งท่านได้นํามาฝากขายตามร้านต่าง ๆ   
ในหมู่บ้าน ในตัวอําเภอห้างฉัตร ใบตองที่ท่านใช้ห่อขนมนั้น ใบตองนี้จะไม่รองน้ําตา แต่จะรอง  
ความดีของท่านไว้ครับ 

นายเกียรติศักดิ ์ -  ขออนุญาตแจ้งเรื่องโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดลําปางได้มอบหมาย
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางเป็นเจ้าภาพดําเนินโครงการ เพ่ือนํารายได้จากค่าสมัครโดย      
ไม่หักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์    
น้อมเกล้าฯ เพ่ือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีฐานะยากจน ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีเป้าหมาย อปท. ละ ๑๐ คน   
โดยการสมัครมี ๓ รุ่น รุ่น FUN RUN  ค่าสมัคร ๔๐๐.- บาท, รุ่น SUPER MINI ค่าสมัคร ๔๕๐.-
บาท และรุ่น VIP ค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท  หากท่านใดสนใจมาสมัครได้ที่ผมนะครับ ผมจะรวบรวมส่ง
ให้อําเภอต่อไป 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่   

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๕๒  น.  
 



~ ๑๕ ~ 
 
             (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี  นิวัฒน์  ตั้งตรง ผู้บันทึกการประชุม 
                          (นิวัฒน์  ตั้งตรง) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
     

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒       
ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

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

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

 เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 


