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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดี ที ่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

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

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๒ นางสาวอรกาญจน์  ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๓ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๔ นายสมยศ  ไชยนันตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๖ นายสุพรรณ ทรายหล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๗ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๘ นายไฉน  ชัชวาลย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๙ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
๑๐ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
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 นายวสันต์  หนองปิงค า  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นางเพลินพิศ สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๖ ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๗ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๘ นายสันทนา ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  ๙ นางรัชนีย์ สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐ นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -  ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 -  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ประธานสภา -  จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน       
การประชุมหรือไม่ 

นางสมพร -  ขอเพ่ิมเติมหน้า ๑๕ ที่ดิฉันได้กล่าวไว้ บรรทัดที่ ๓ ถนนหินคลุกบดอัด ๕ กิโลเมตรเลียบทางรถไฟ
ได้รับงบประมาณจาก อบจ.ล าปาง เพิ่มข้อความก่อน “มา ๓ ล้านบาท” ว่า และได้รับงบประมาณ
จาก อบจ.ล าปาง สร้างสะพานข้ามล าน้ าแม่ตาล 

นายศักดิ์ดา -  ขอแก้ไขหน้า ๓  ที่ผมกล่าวไว้ครับ บรรทัดที่ ๖ ต่อจากประโยค “เป็นวาระให้ท่านบริหาร” ว่า ให้
ด าเนินการในการท าโครงการก่อสร้างห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ เพ่ือไว้คอยบริการประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลด้วยครับ และผม สท.ศักดิ์ดา อุปค า สท.เขต ๑ จะขอติดตามโครงการนี้เอง 

ประธานสภา -  ที่ประชุมมีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 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 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
      ๔.๑  ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                      พ.ศ. ๒๕๖๓  (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ) 

ประธานสภา -  ในวาระนี้เป็นการแปรญัตติ ซึ่งเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๗ ท่าน ซึ่งคณะกรรมการ 
แปรญัตติได้ประชุมพิจารณากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา 

นายศักดิ์ดา -  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายศักดิ์ดา  
อุปค า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเรียนชี้แจงในที่ประชุมสภาเพ่ือได้รับทราบว่า คณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติ
หน้าที่พิจารณาแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว     
ขอเรียนให้ทราบว่า ภายในก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ     
เป็นเวลา ๔ วัน คือ 
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  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 ซึ่งภายในระยะเวลาการเปิดให้เสนอค าแปรญัตติ
จนถึงเวลาสิ้นสุด ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

  

คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ อย่างรอบคอบแล้วไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบยืนตามร่าง   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดิม ตามที่นายกเทศมนตรีต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาลได้เสนอต่อสภาเทศบาลมาทุกประการ ด้วยเสียง ๗ เสียง จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้  
รับทราบ เพ่ือด าเนินการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ต่อไป ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา -  เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้ง และที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบ    
ยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดิม ตามที่
นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้เสนอต่อสภาเทศบาลมาทุกประการ จึงขอผ่านวาระนี้เข้าสู่
วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 
 

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. ๒๕๖๓ 
วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ จึงขอมติในท่ีประชุม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๓  ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง –ไม่มี-  

นายกเทศมนตรี -  วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ของการลงมติตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ผ่านไปได้ด้วยดี ผมนายไพโรจน์ สุขค าเมือง นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
และคณะผู้บริหารทุกท่าน  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาในเขต
เทศบาลของเรา ผมจะน าร่างเทศบัญญัติฯ นี้น าเสนอท่านนายอ าเภอห้างฉัตรเพ่ือลงนามประกาศใช้
ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
  ๕.๑  ญัตติขอความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน “โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดล าปาง” ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  เป็นเงิน 
๑๖๒,๐๐๐.-บาท 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขอความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน “โครงการ
บริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดล าปาง” ให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง  เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐.-บาท ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเพ่ือให้สภาได้
พิจารณาลงมติครับ 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการ
ขอความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน “โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดล าปาง” ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐.-บาท เนื่องจาก อบจ.
ล าปาง ได้ท าหนังสือแจ้งมาขอรับเงินอุดหนุน เป็นค่าบริหารจัดการขยะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๒  เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท จากสถิติในรอบ ๖ เดือน
ที่ผ่านมา เทศบาลของเราได้น าส่งขยะมูลฝอยเพื่อน าไปก าจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
ของ อบจ.ล าปาง เฉลี่ยประมาณเดือนละ ๑๒๐ ตัน และ อบจ.ล าปางได้ท าการค านวณปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เทศบาลได้จัดส่งไปในรอบเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๒ จ านวน ๙ เดือน รวมทั้งสิ้น 
๑,๐๘๐ ตัน มีค่าใช้จ่ายในอัตรา ๔๔๕ บาท/ตัน คิดเป็นเงินประมาณ ๔๘๐,๖๐๐ บาท แต่ อบจ.
ล าปางขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเพียง ๑๖๒,๐๐๐ บาท ในการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีงบประมาณ จึงขอมติสภาในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนด้วย 

ปลัดเทศบาล -  ตามญัตตินี้ เทศบาลของเราน าขยะไปทิ้งที่ศูนย์จัดการขยะของ อบจ.ล าปางมา ๒ ปีแล้ว และ 
อบจ.ล าปางได้ท าหนังสือมาขอรับเงินอุดหนุน การที่เทศบาลจะด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรหรือหน่วยงานใด จะต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๖๗ ทวิ (๘) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

ประธานสภา -  ในญัตตินี้เป็นการขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ไม่ต้องมีการอภิปราย ขอมติจากท่ีประชุม 

 -  ที่ประชมุมีมติเห็นชอบใหเ้บิกจ่ายเงินอุดหนุน “โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดล าปาง” ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐.-บาท 
ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- 

๕.๒  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน ๒ รายการ ดังนี้ 

   ๕.๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จ านวน ๔๙๖,๗๐๐.-
บาท เดิม ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (สายทางเข้าอ่างเก็บน้ าห้วยรอด) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ปริมาณงาน 
ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๒,๓๗๖.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อม
วางท่อลอดถนนท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร แถวละ ๖ 
ท่อน จ านวน ๒ จุด (สายทางเข้าอ่างเก็บน้ าห้วยรอด) (ตามรายละเอียดแนบ) 



~ ๕ ~ 
 
   ๕.๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน  ๓๓๙,๒๐๐.-

บาท เดิม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (เลียบล าน้ าแม่ฮาว – ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (ฮ่องขี้เห็น)) 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 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)) (ตาม
รายละเอียดแนบ) 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
จ านวน ๒ รายการ ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาทีละรายการ เพ่ือให้สภาได้
พิจารณา 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน ๒ รายการ ดังนี้ 

 รายการที่ ๑  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จ านวน ๔๙๖,๗๐๐.-
บาท   

   เดิม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๑ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๑.๘ 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปางม่วง หมู่ ๙  จ าวน ๔๙๖,๗๐๐.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปางม่วง หมู่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (สายทางเข้าอ่างเก็บน้ า    
ห้วยรอด) จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๑   ๕๓˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๑๙   ๕๐˝ จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๒๒   
๔๗˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๑๙   ๔๓˝ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้าย
มาตรฐานฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๑๕ ล าดับที่ ๑ 
 

ใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๑ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง)๑.๑.๘ 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จ านวน ๔๙๖,๗๐๐.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปางม่วง หมู่ ๙ ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๕๙๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๖.๐๐ ตารางเมตร หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อลอดถนนท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตรแถวละ ๖ ท่อน จ านวน ๒ จุด (สายทางเข้า
อ่างเก็บน้ าห้วยรอด) จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๒๗   ๙๘.๒๔˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๓๒   ๙๐.๓๕˝จุดสิ้นสุด
ละติจูด ๑๘˚ ๓๗   ๕๒.๕๗ ลองติจูด ๙๙˚ ๓๓   ๐๓.๘๔˝ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๙ ล าดับที่ ๑๔๐ 

 

ความยาวจาก ๖๐๐ เมตร เหลือ ๕๙๔ เมตร หายไป ๖ เมตร เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติ
ดอยขุนตาน จึงต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง และขอมติจากสภาเทศบาล 



~ ๖ ~ 
 
นายทวิช -   โครงการบ้านปางม่วง เท่าที่ผ่านมาผมได้แจ้งในที่ประชุมสภาทราบแล้วว่า พ้ืนที่ที่เราจะก่อสร้าง

ถนนลุกล้ าเข้าไปในพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน จ านวน ๖ เมตร เทศบาลได้ท าหนังสือ
สอบถามไปยังอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน ซึ่งทางอุทยานฯ ตอบมาว่า ถนนที่จะก่อสร้างได้เข้ามา  
ในเขตพ้ืนที่อุทยาน ๖ เมตร ดังนั้นเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้แก้ไขแบบแปลนและ   
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเพ่ือลดความยาวให้เหลือ ๕๙๔ เมตร จึงขอมติจากท่ีประชุมสภาเพ่ือให้
ถูกต้องตามระเบียบวิธีงบประมาณครับ 

นางสมพร -  ตามที่ท่าน ผอ.กองช่างได้แจ้งไว้ ถนนเส้นนี้ยืดเยื้อมาเกือบจะครบปี ขอให้ทางสภาได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ความยาวจาก ๖๐๐ เมตร เหลือ ๕๙๔ เมตร ด้วยค่ะ ทาง
หัวหน้าอุทยานได้มาสอบถามกับดิฉันว่าท าไมยังไม่ท าสักทีถนนเส้นนี้ ก็ตอบไปว่า ทางกองช่ างของ
เทศบาลได้มาตรวจและรางวัดดู ถนนนี้เข้าไปในเขตพ้ืนที่อุทยานอยู่ ๖ เมตร ซึ่งท่านหัวหน้าอุทยาน 
ก็ตอบมาว่า ไม่เป็นไร แค่ ๖ เมตร แต่ดิฉันก็ตอบไปว่า ตามข้อกฎหมายมันท าไม่ได้ค่ะ ต้องตัดออก ๖ 
เมตร ต้องเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือมติจากสภาก่อนจึงจะสามารถท าได้ ถนนก็จะเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งทาง
หมู่บ้านก็ได้รับการประสานจากชลประทานจังหวัดว่า จะมาพัฒนาอ่างเก็บน้ า ขุดลอก เอารถมาปรับ
พ้ืนดิน เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 

นายศักดิ์ดา -  ผมเห็นชอบด้วยครับโครงการนี้ เพ่ือสร้างความเจริญให้กับพ่ีน้องชาวบ้านในการใช้สัญจรไปมา  
ขอฝากท่าน ผอ.กองช่างเรื่องถนนลูกรังบดอัด ความกว้าง ความหนา ให้ตรวจสอบด้วย หากจะเข้าไป
ท าโครงการให้แจ้งบอกกล่าวกับ สท. ด้วยว่าลูกรังจะเข้ามาท า การท าถนนนี้เพ่ือความเจริญและ
พัฒนาของเทศบาล ฝากไปยังผู้บริหารกับ ผอ.กองช่าง หากลูกรังจะเข้ามาท าให้แจ้ง สท.ทราบด้วย 
ผม สท.ศักดิ์ดา อุปค า สท.เขต ๑ ขอสนับสนุนในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณใน
โครงการนี้ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

-  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม  

-  จึงขอมติในท่ีประชุม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จ านวน ๔๙๖,๗๐๐.-บาท  ด้วยเสียง 
๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- 

รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน  ๓๓๙,๒๐๐.-
บาท 

   เดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๑ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๑.๙ 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน  ๓๓๙,๒๐๐.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปันง้าว หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (เลียบล าน้ า
แม่ฮาว – ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (ฮ่องขี้เห็น)) จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๑๘   ๓๒˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๗˝
จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘˚ ๑๙   ๐˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๒๑   ๕๘˝ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นไปตาม
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แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ 
๒๑๓ ล าดับที่ ๓  

ใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๑ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๑.๙ 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน  ๓๓๙,๒๐๐.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปันง้าว หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๒๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๕๔๑ ลูกบาศก์เมตร (เลียบล าน้ าแม่ฮาว – ถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์ (ฮ่องขี้เห็น)) จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘˚ ๓๐   ๙๐.๘๒˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๓๖   ๘๗.๘๙ จุดสิ้นสุด
ละติจูด ๑๘˚ ๓๑   ๒๙.๐๓˝ ลองติจูด ๙๙˚ ๓๖   ๗๐.๖๖˝ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล      
ห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๗ ล าดับที่ ๑๓๑  

 

 ตามที่ได้จ้างให้บริษัทออกแบบและวิศวกรรับรองแบบ ซึ่งวิศวกรได้แจ้งว่าถนนลูกรังที่มีแม่น้ า        
ล าเหมืองขนาบข้างต้องมีผิวถนน จึงต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ความกว้างของถนนจาก     
๔ เมตร เหลือ ๓ เมตร และขอมติจากสภาเทศบาล 

ประธานสภา -  เชิญท่านสมาชิกได้อภิปราย 

นายสุชาติ -  โครงการถนนลูกรังบดอัดแน่นเลียบล าน้ าแม่ฮาว ยืดเยื้อมาสองปี ตอนนี้ทราบว่าได้ผู้รับจ้างแล้ว 
เป็นประโยชน์ต่อชาวไร่ชาวนาส าหรับไว้ใช้สัญจรทางการเกษตร ผมเห็นชอบด้วยครับ 

นายสุพรรณ -  โครงการนี้แปลกตรงที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ความกว้างของถนนจาก ๔ เมตร ลดเหลือ ๓ เมตร        
ได้อย่างไร ถนน ๓ เมตรไม่ได้มาตรฐาน แคบนิดเดียว เปิดถนนแคบมันเสียเวลา ผมไม่เข้าใจ ขอให้
ทางบริหารชี้แจงแก้ไขด้วย เปิดทางใหม่ ๓ เมตร เสียเวลาไม่ได้มาตรฐาน 

นายทวิช -  ผมขอตอบค าถาม สท.สุพรรณครับ ทางเทศบาลได้จ้างบริษัทมาออกแบบ โดยมีวิศวกรสามัญ
รับรองแบบมาถูกต้อง ลักษณะของถนน สองข้างถนน ฝั่งตะวันตกเป็นล าน้ าแม่ฮาว ฝั่งตะวันออกเป็น
ทุ่งนา ลักษณะถนนหากมีน้ าขนาบข้างถนน มันท าให้ถนนชุ่มน้ าและอุ้มน้ าไว้ หากมีรถขับผ่านเข้าไป
เหยียบทุกวัน ถนนทรุดแน่นอน เพ่ือเป็นการป้องกันการทรุดตัวของถนน วิศวกรแก้ไขแบบมาให้มี 
ผิวถนนแค่ ๓ เมตร ที่เหลือให้เป็นไหล่ทาง คนที่ออกแบบมาบอกว่าเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้รถ  
ใช้ถนน จึงท าได้แค่นี้ ถนนท าได้นะครับ ๔ เมตร ตามที่ท่าน สท.สุพรรณบอก แต่ความคงทนของการ
ใช้งานของถนนมันไม่มีครับ 

นายปริญญา -  ผมขอเสริมท่าน ผอ.กองช่าง ถนน ๓ เมตร ตอนที่ท าเรื่องขอ ได้ ๔ เมตร แต่หากท า ๔ เมตรแล้ว
เติมไหล่ทางเข้าไป ไหล่ทางลงที่นา เจ้าของที่นาก็เดือดร้อน ไม่ยอมแน่นอนครับ แต่ก็ขอฝากว่าหาก
จะเข้าไปท าขอให้แจ้งทาง สท. ทราบด้วย เพราะเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น จะได้เข้าไปดูครับ 

น.ส.อรกาญจน์ -  โครงการถนนลูกรังบดอัดแน่นเลียบล าน้ าแม่ฮาว ดิฉันเห็นด้วยค่ะ ประชาชนจะได้มีถนนไว้ใช้    
ในการสัญจรเพ่ือท าการเกษตรหรือขนพืชผลทางการเกษตร ถนนถึงจะได้ ๓ เมตร ก็ยังดีค่ะ เพราะ
ได้เรียกร้องมาหลายปี ชาวบ้านได้รับประโยชน์ ดิฉันว่าเราไปพูดคุยกับเจ้าของที่ไว้ หากมีการขยาย
ผิวถนนให้เป็นถนนคอนกรีตในอนาคต ขอพ้ืนที่จากชาวบ้านเจ้าของที่นาเล็กน้อย เพ่ือที่จะได้ขยาย
ถนน ตอนนี้เป็นบดอัดแน่นไปก่อน ต่อไปหากถนนมีการอัดแน่นค่อยขยายผิวถนนกัน 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
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-  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม  

-  จึงขอมติในท่ีประชุม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน  ๓๓๙,๒๐๐.-บาท ด้วยเสียง 
๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ เสียง 

  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

ประธานสภา -  วาระนี้ก็จะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๗ ท่าน ที่ได้เสียสละเวลาของท่านมาท า
หน้าที่ในการแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึง
ขอมอบประกาศเกียรติคุณให้ทั้ง ๗ ท่าน เพ่ือไว้เป็นขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับพ่ีน้อง
ชาวบ้านต่อไปครับ ขอเชิญทั้ง ๗ ท่านรับมอบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายศักดิ์ดา อุปค า ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ, นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์, นายนเรศน์  ถาวร, นายสุพรรณ ทรายหล้า, 
นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ, นายสมยศ  ไชยนันตา และนายปริญญา สุวรรณศร ครับ 

นางสุภาภรณ์ -  ขอสอบถามโครงการของเทศบาลที่ได้ท าไป ๓ โครงการที่ผ่านมา เป็นโครงการงานด้าน
สาธารณสุข ซึ่งเทศบาลเป็นคนด าเนินการจัดท าโครงการ กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ท าไม อสม. ใน    
แต่ละหมู่บ้านไม่ทราบเลย จะท าโครงการวันไหนก็ไม่ทราบ เช่นบ้านแม่ฮาวก็เห็นมีแต่ป้ายไปติดไว้ที่
อาคารหอประชุมหมู่บ้าน หากไม่เข้าไปอ่านก็ไม่มีใครทราบ ไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งมาทาง 
อสม. เลย และที่ทราบมาเบื้องต้น กลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ก็ไม่ครบ จะเบิกเงินอย่างไร ดิฉันจะขอ
ตรวจสอบ ซึ่งปีที่แล้วคณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม. เป็นผู้ท าโครงการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตรวจสอบมาก กลุ่มเป้าหมายหากไม่ครบเบิกจ่ายไม่ได้ โดนติดตามตรวจสอบอย่างมาก แต่ปีนี้  
กลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามที่ระบุในโครงการ จะเบิกจ่ายเงินอย่างไร ขอค าตอบด้วยค่ะ 

ปลัดเทศบาล -  วันนี้เจ้าของโครงการ คือนางสาววิไล ทรายแก่น นักวิชาการสาธารณสุข ลางานครับ ไม่สามารถ
มาชี้แจงได้ เท่าที่รับทราบเบื้องต้น เช่น โครงการตรวจโรคพยาธิ เอาอุจจาระไปตรวจที่ห้องแล็บ 
เอกชนในเมืองล าปาง เจ้าหน้าที่ก็ได้ออกพ้ืนที่เกือบสองอาทิตย์ ส่วนรายละเอียดขอให้เจ้าของ
โครงการมาชี้แจงในครั้งหน้า อาจจะประสานกับทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ไม่ได้ประสานกับทาง     
อสม. ผมชี้แจงได้แค่นี้ครับ 

นายศักดิ์ดา -  การสัญจร คือการพัฒนาครับ ฝากท่านนายกฯ ครับ ช่วงนี้ทุกปีถนนจากบ้านนายไพบูลย์ ไปถึง
ฝายปึ้ง โดนทุกปี สท.ทุกท่านก็รู้ดีกันครับ  (๒) ซอยร่วมใจหลังเทศบาล หากฝนตกก็เหมือนกันครับ 
(๓) ยาฆ่าศัตรูพืชส าหรับพ่ีน้องชาวไร่ชาวนา มีคนถามมา ผมก็ตอบไม่ได้ นาปีนี้ก็ท ายากน้ าไม่มี 
เพลี้ยก็มาระบาด ฝากท่านนายกฯ ช่วยแก้ไข หากมีปัญหาใดสามารถปรึกษา สท. ได้ครับ (๔) ผมคิด
ในใจว่า สท. ผู้ทรงเกียรติในที่นี้ได้รับคัดเลือกจากชาวบ้านมาท าหน้าที่ มีบางคนชอบอ้างว่าหมู่บ้าน
ไม่มีตัวแทนมานั่งในสภา  ส าหรับผม สท.ทุกท่านเป็นตัวแทนชาวบ้านทุกบ้าน ฝากท่านประธานสภา 
สท.ทุกท่าน เป็นตัวแทนชาวบ้านอยู่แล้ว ผมจะท าหน้าที่ในการเป็นตัวแทนที่เข้ามาท าหน้าที่ในสภา
ให้ดีครับ 

นายกเทศมนตรี -  ขอบคุณท่าน สท. ครับ เรื่องถนนหนทาง จะได้ออกพ้ืนที่ไปในตัว ในการซ่อมแซมเพ่ือท าให้ดีขึ้น  
ตอนนี้ทาง อบจ.ล าปางก็ได้แจ้งมาว่าได้ซ่อมแซมถนนสายบ้านแม่ฮาว – ปางม่วงให้เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ก็สัญจรกันสะดวกขึ้น ส าหรับโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท าไป ๘๐% และ



~ ๙ ~ 
 

โครงการที่ก าลังจะท าคือ ปรับปรุงห้องน้ าของเทศบาล ซึ่งใช้งบประมาณเยอะมากพอสมควร และ
โครงการตามที่รัฐบาลแจ้งมาก็ต้องท าครับ เรื่องที่ท่าน สท.ศักดิ์ดา แจ้งมา ครับทั้งสมาชิกสภาและ
ฝ่ายบริหาร ลงพ้ืนที่เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน ไม่คิดว่าบ้านน้อยบ้านใหญ่ การท านุบ ารุงใน พ้ืนที่ สท. 
ทุกคนก็ช่วยกันดีอยู่แล้ว พ้ืนที่ของเรามีมากด้วยครับ ปัญหาก็มากตาม ต้องช่วยกันครับ 

ปลัดเทศบาล -  การช่วยเหลือตามที่ท่ าน สท .ศักดิ์ดาชี้ แจงมา โรคเพลี้ ยระบาดในข้าว เนื่ องจากว่ า
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบช่วยเหลือประชาชน หากมีโรคระบาดเกิดขึ้นต้องน าเรื่องเข้าศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล จะด าเนินการจัดซื้อให้เหมือนทุกปีไม่ได้ คนที่ได้รับการช่วยเหลือ
จะต้องมีรายชื่อเป็นเกษตรกรเท่านั้น ต้องมาเข้าร่วมประชุมของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล  
โดยมีนายกฯ เป็นประธาน, ปลัดเป็นเลขานุการ, มีท้องถิ่นอ าเภอและเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเป็น
กรรมการ การแจกจ่ายให้ผู้รับ ผู้รับต้องเป็นเกษตรกรที่มีบัตรเกษตรกรเท่านั้น ซึ่งหลังจากช่วยเหลือ
แล้วภายใน ๑๕ วันต้องปิดประกาศให้ทราบว่าได้ช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้าง และช่วยใครบ้าง 

นางสุภาภรณ์ -  ขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจง ขอเสนอว่า ทางเทศบาลต้องท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
ได้รับทราบว่าการจะช่วยเหลือได้ต้องเข้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลและมีขั้นตอนต้องท า
อย่างไรบ้าง 

นายศักดิ์ดา -  ขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจง ผมได้รับเรื่องจากพ่ีน้องชาวบ้าน เกษตรกร คือชาวบ้านนะครับ     
เคยได้รับการช่วยเหลืออย่างไรก็จะท าเหมือนเดิม แต่ตอนนี้มันมีระเบียบเข้ามารองรับ ต้องชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ ผมชื่นชมการท างานของท่านมาตลอด แต่ท่านก็จะปฏิบัติหน้าที่กับ
เราอีกแค่ ๑ เดือน ก็อยากให้ท่านท าเรื่องนี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับเทศบาลและพ่ีน้องชาวบ้านครับ 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น.  

 

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

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๒ กันยายน ๒๕๖๒ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึง
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

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



~ ๑๐ ~ 
 
 
(ลงชื่อ)       นเรศน์ ถาวร    กรรมการ  (ลงชื่อ)    ปริญญา  สุวรรณศร   กรรมการ 
            (นายนเรศน์  ถาวร)                 (นายปริญญา  สุวรรณศร)  
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
 

 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 


