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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันพุธ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายศักดิ์  สอนปิงคํา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  รองนายกเทศมนตรีตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ จ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว  ปลัดเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๔ นายสันทนา  ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
  ๕ นายชัยรัตน์  วิเชียรสาร  นิติกรชํานาญการ 
  ๖ นางรัชนีย์ สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ๗ นายทวิช  จําปาวัน  ผู้อํานวยการกองช่าง 
  ๘ นายวสันต์  หนองปิงคํา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๙ นางเพลินพิศ สองแคว  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๐ นายอภิเดช  ศักดิ์ติเดช  ผู้ใหญ่บ้านสถานี หมู่ ๔ 
๑๑ นางพิชชาภา  วงค์คํา  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา ๑.๑ แจ้งเรื่องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติต าบล  ดังนี้ 
1.  การแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ออกตามความ พ.ร.บ. ว่าด้วยการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
2.  ข้อบัญญัติตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
3.  เทศบัญญัติตําบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๔  
4.  ข้อบัญญัติตําบล เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
5.  ข้อบัญญัติตําบล เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
6.  ข้อบัญญัติตําบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   ในเรื่องของการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความกระจ่างขอให้ทางคุณชัยรัตน์ วิเชียรสาร นิติกรชํานาญการ 
เป็นผู้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

 

นายชัยรัตน์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกสภา, ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอ
อธิบายชี้แจงดังนี้  
 1.  การแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ออกตามความ พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  

 กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (หลักการสําคัญ) มีเจตนารมณ์เพ่ือการคุ้มครองประชาชน
ด้านสุขลักษณะ และการอนามัย สิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาล การออกหรือการตราเทศบัญญัติ 
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้อํานาจหน้าที่ไว้ จึงต้องเป็นไปเพ่ือการ ควบคุม ดูแลการ
ประกอบกิจการ หรือการดําเนินการของประชาชนในเขตพ้ืนที่มิให้มีผลประทบต่อการดําเนินชีวิต
โดยปกติสุกของประชาชนและชุมชน และมิได้มีจุดประสงค์เพ่ือการหารายได้จากค่าธรรมเนียม    
การออกใบอนุญาตแต่อย่างใด 

2.  เทศบัญญัติมีใช้บังคับในปัจจุบัน 
- ข้อบัญญัติตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
- เทศบัญญัติตําบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๔  
- ข้อบัญญัติตําบล เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- ข้อบัญญัติตําบล เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
- ข้อบัญญัติตําบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ปัจจุบันข้อบัญญัติทั้ง ๕ ฉบับ ยังคงมีผลใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและกฎ 

อันเป็นกฎหมายแม่บทที่ให้อํานาจ เช่น ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อบัญญัติตําบล 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามประเภทกิจการของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และได้ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีการจัดกลุ่มประเภทกิจการใหม่ มีการเพ่ิมลด หรือเปลี่ยนชื่อประเภทกิจการ 
ทําให้ประเภทกิจการตามข้อบัญญัติดังกล่าวข้างต้นมีความแตกต่างจากประเภทกิจการตามประกาศ
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กระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ ประเภทกิจการที่ถูกตัดออกจากรายชื่อประเภทกิจการตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ แต่ยังคงมีกําหนดไว้ข้อบัญญัติตําบล จึงขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บท    
ไม่อาจนํามาบังคับใช้ได้ เป็นต้น 

การที่ข้อบัญญัติยังคงมีผลใช้บังคับภายหลังจากได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาล เนื่องจาก พ.ร.บ.
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๒ บัญญัติว่า 
“บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่” ดังนั้น ข้อบัญญัติตําบลเดิม      
จึงยังคงใช้ได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บทตามหลักกฎหมาย 

3. ขั้นตอนการตราหรือออกเทศบัญญัติ กฎหมายกําหนดขั้นตอนวิธีการไว้ คือ เมื่อมีการเสนอ
โดยนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือประชาชนตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายกําหนด 
ให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จากนั้นเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบและ
นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้ เทศบัญญัติก็จะมีผลใช้บังคับได้ (ไม่ต้องประกาศในราชกิจจา -
นุเบกษา)  

แต่กระบวนการจัดทําร่างเทศบัญญัติ มิได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการไว้ การจะปรับปรุง แก้ไข
ข้อบัญญัติจะต้องให้ความสําคัญกับการจัดทําร่างเทศบัญญัติ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการออกกฎเพ่ือใช้
บังคับในพื้นที่ เพ่ือให้สามารถตราเทศบัญญัติใช้บังคับได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม 

4. สภาพปัญหาการบังคับใช้เทศบัญญัติ ได้แก่ 
- ไม่สอดคล้องกับกฎหมายแม่บทหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศสาธารณสุข เรื่อง 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘, พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น 

- ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสภาพพ้ืนที่ 
- ไม่มีความชัดเจนของเทศบัญญัติ (ยุ่งยากในการตีความ/ตีความได้หลายนัย ไม่อาจหา

ความหมายที่แท้จริงได้)  
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จําเป็นต้องดําเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อบัญญัติให้มีความ

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
5. แผนการตราหรือออกเทศบัญญัติ ควรให้ความสําคัญและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย   

โดยอาจแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางานจัดทําหรือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ประกอบด้วย 
๑) ผู้แทนฝ่ายบริหารเทศบาล เช่น รองนายกเทศมนตรี  
๒) ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องที่หรือผู้นํากลุ่มในพ้ืนที่ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ

ประธาน อสม. เป็นต้น 
๓) ผู้แทนฝ่ายประจํา ได้แก่ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งาน

สาธารณสุข งานนิติการ งานจัดเก็บรายได้ เป็นต้น 
๔) นักวิชาการด้านการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็นต้น   
๕) ผู้แทนจากอําเภอ เช่น ปลัดอําเภอประสานงานประจําตําบล หรือปลัดอําเภอรับผิดชอบ       

ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ เป็นต้น 
๖) ผู้แทนจากสถานประกอบกิจการในเขตพ้ืนที่ เช่น สถานีบริการน้ํามัน โรงสีข้าว ร้านก๋วยเตี๋ยว 

อาหารตามสั่ง ร้านซ่อมรถ เป็นต้น 
 

ปลัดเทศบาล -  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ เทศบาลมีผู้ประกอบการเข้ามาท าธุรกิจในเขตเทศบาล มีการขออนุญาต
เปิดอพาทเมนท์ โรงแรม  การลงทุนต่าง ๆ เราต้องมีเทศบัญญัติรองรับ ของเทศบาลเรามีบังคับใช้มา
ตั้งแต่เป็น อบต. จึงท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถยื่นขออนุญาตได้ ตาม พรบ.การสาธารณสุข 
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ขั้นตอนการยื่นกู้ ธนาคาร จะต้องมี ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               
ซึ่งผู้ประกอบการมายื่นขอ แต่เทศบาลไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ เพราะของเราที่บังคับใช้เป็น
ข้อบัญญัติต าบล ตั้งแต่เป็น อบต.ห้างฉัตร ซึ่งมีข้อกฎหมายหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีการ
ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เป็นเทศบัญญัติตําบล 

 

ประธานสภา -  ขอสอบถามว่าตอนเรายกฐานะข้ึนเป็นเทศบาล ไม่ได้มีการปรับตัวกฎหมายตามหรือครับ 
 

ปลัดเทศบาล -  ไม่ได้มีการยกร่างเสนอเข้ามาในสภา เรายกฐานะจาก อบต.ขึ้นเป็นเทศบาล แต่เราไม่ได้ปรับ
กฎหมายให้ตามการยกฐานะ 

 

นายปริญญา -  ผมจําได้ว่า มีการจัดโซนในเขตเทศบาลว่า โซนไดเป็นของเกษตรกร  โซนของภาคธุรกิจ ใช้ไม่ได้
หรือครบั 

 

นายชัยรัตน์ -  ผมขออนุญาตอธิบายเพ่ิมเติม เดิม เทศบาล มีฐานะเป็น อบต. ข้อบัญญัติตําบลมีผลตามกฎหมาย 
ซึ่งข้อบัญญัตติตําบลเดิมที่มีผลบังคับใช้อยู่สามารถใช้จนกว่าจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หากไม่ได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็สามารถใช้ได้ต่อไปโดยไม่ขัดกับ พรบ.การสาธารณสุข หากมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแล้ว จะเป็นเทศบัญญัติตําบล อีกเรื่อง การแบ่งโซนเป็นเรื่องของกฎหมายผังเมือง   
แบ่งโซนภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร เป็นคนละเรื่องกัน แต่เกี่ยวข้องกัน หากมีผลใช้
บังคับร่วมกัน เช่น ใบอนุญาตนั้นอยู่ในโซนต้องห้ามหรือไม่ ต้องมาบังคับใช้ร่วมกัน 

 

นายศักดิ์ดา -  การตราเทศบัญญัติ ตามที่คุณชัยรัตน์เสนอสภา อยากให้ท่านนําเสนอระเบียบว่าใช้ข้อไหน เรื่องไหน 
ให้แจงเอกสารให้สมาชิกสภาพิจารณา การตราแล้วเอาคืนมาไม่ได้ เพราะมีผลกับพ่ีน้องประชาชน   
ในพ้ืนที่ ผมจึงเห็นชอบเพ่ือให้พ้ืนที่เราจะได้มีเทศบัญญัติบังคับใช้ นําเรียนนิติกร ทําเป็นข้อ ๆ เสนอ
มาก่อน เพ่ือให้เกิดผลดีกับพี่น้องประชาชนและเทศบาลของเรา 

 

ประธานสภา -  ให้ทําเป็นร่าง และเสนอเข้ามาในที่ประชุมสภาอีกครั้ง 

-  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ประธานสภา -  จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน       
การประชุมหรือไม่ 

ประธานสภา -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 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 
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ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๔.๑  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑ รายการ โครงการก่อสร้างระบบ
กรองประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสถานี หมู่ ๔ จ านวน ๗๐๙,๐๐๐.-บาท 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน         
๑ รายการ โครงการก่อสร้างระบบกรองประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสถานี หมู่ ๔ 
จ านวน ๗๐๙,๐๐๐.-บาท จึงขอให้ท่านรองวสันติ์ ปราบพุทจา รองนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจง       
ในที่ประชุมสภาแทนท่านนายกฯ เนื่องจากติดภารกิจ เพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ญัตติ
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน  ๑ รายการ โครงการก่อสร้างระบบกรองประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสถานี หมู่ ๔ จ านวน ๗๐๙,๐๐๐.-บาท  เนื่องจากว่า ได้รับแจ้ง
จากผู้ใหญ่บ้านสถานี หมู่ ๔ ในการขอเปลี่ยนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสถานี หมู่ ๔ งบประมาณ ๘๓๒,๔๐๐.-บาท
เป็นโครงการก่อสร้างระบบกรองประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ เพื่อใช้รองรับระบบน้ําบาดาล
ที่มีความเป็นสนิมเหล็กสูงไม่เหมาะที่จะนํามาผลิตน้ําประปาแจกจ่ายให้กับราษฎรบ้านสถานี หมู่ ๔ 
ได้ โดยได้มีมติที่ประชุมประจําหมู่บ้านบ้านสถานี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวิธีการ
งบประมาณจะต้องเป็นการขอโอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนั้น จึงต้องขอโอน
งบประมาณ มาตั้งเป็นรายการใหม่  มีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด   

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๑ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๑.๑๑ โครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสถานี หมู่ ๔  จ านวน ๘๒๓,๔๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จํานวน      ๘๒๓,๔๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จํานวน      ๗๐๙,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน      ๑๑๔,๔๐๐.-บาท 

 

โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

๑. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๑ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๑.๑๓ โครงการ
ก่อสร้างระบบกรองประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสถานี หมู่ ๔ จ านวน ๗๐๙,๐๐๐.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบกรองประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสถานี หมู่ ๔ ปริมาณ
งาน ประเภทงานอาคาร ประกอบด้วย โรงสูบน้ า ๑ หลัง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ าดี ทดสอบ
การรับน้ าหนักบรรทุกของดิน การประสานระบบไฟฟ้าภายใน ระบบกรองน้ าบาดาล ขนาด ๑๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และระบบท่อจ่ายน้ า,ประเภทงานครุภัณฑ์ ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ าดี 
(พร้อมติดตั้ง) เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน (พร้อมติดตั้ง) เครื่องมือประจ าการประปา เครื่องมือ
ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ า และเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ า พร้อมป้ายมาตรฐานฯ 
(บริเวณประปา หน้าบ้านผู้ใหญ่อภิเดช ศักดิ์ติเดช) จุดพิกัดละติจูด ๑๘˚ ๒๐   ๔.๙๕˝ ลองติจูด ๙๙˚ 
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๒๒   ๔.๙๗˝  ตามแบบมาตรฐานส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๐ ล าดับที่ ๙ 

 

ประธานสภา -  เนื่องด้วยเป็นโครงการของบ้านสถานี หมู่ 4 ขอเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวในสภาด้วยครับ 
 

นายอภิเดช -  เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านสมาชิกสาภาและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
เนื่องจากวันนี้ผมได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงในเรื่องของการอนุมัติโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพ่ือนํามาจ่ายเป็นน้ําประปาให้หมู่บ้าน ก่อนอ่ืนผมขอเสนอเรื่องการบริการเรื่องน้ําก่อนครับ      
สองวันที่ผ่านมา บ้านสถานีเจอปัญหาขาดแคลนน้ํา เนื่องจากซัมเมิร์ทไหม้ ทําให้บ้านสถานไม่มีน้ําใช้ 
ผมก็ได้แจ้งมายังเทศบาล ขอให้เทศบาลช่วยเหลือ เทศบาลก็ให้รถน้ําดับเพลิงบรรทุกน้ําไปช่วย โดย
ขนน้ําไปใส่ถังให้ในวันเสาร์ ได้สองถัง ส่วนวันอาทิตย์ไม่ได้มาใส่น้ําให้ ผมจึงต้องประสานช่างจาก    
ในเมืองให้มาซ่อมแซมให้ด่วน เพ่ือจะได้มีน้ําให้พ่ีน้องประชาชนไว้ใช้ เรียนท่านประธานครับ ในวันเสาร์ 
คาดว่าจะได้น้ํา 3 ลํา พอได้ลําที่ 2 ผมก็ประกาศให้ชาวบ้านเอาถังมาใส่น้ํา แต่ปรากฏว่า ลําที่ 3 
น้ํามันรถดับเพลิงหมด น้อง ๆ พนักงานก็จะไปเอาอีกคันซึ่งเอาไปซ่อมอยู่ แต่ก็มาไม่ได้ จึงนําเรียน
ขอให้เทศบาลเตรียมความพร้อมด้านนี้ด้วย สําหรับวาระที่ 4.1 งบประมาณครั้งก่อน จากการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยที่  2 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  27 กันยายน 2562 งบประมาณอยู่ที่ 
๘๒๓,๔๐๐.-บาท ทางช่างได้ไปดูพ้ืนที่และหาสเกล งบประมาณลดลงมาอยู่ที่ ๗๐๙,๐๐๐.-บาท  
ขอให้โครงสร้างใช้ได้จริงในพ้ืนที่ การตรวจสอบและบัญชีก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เก็บเงินของหมู่บ้านเอามา
ส่งให้ ผอ.กองคลังตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ขอเรียนว่าคณะกรรมการหมู่บ้านได้ยืมเงินสมาชิกกลุ่ม
เยาวชนของหมู่บ้านหมื่นกว่าบาทและเงินสาธารณประโยชน์หมู่บ้านอีกสองหมื่นกว่าบาทนํามาซ่อม
ซัมเมิร์ท เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ ส่วนเงินกองทุนประปาหมู่บ้านนั้นขาดทุน ผมขอขอบคุณสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร ที่เห็นความสําคัญของหมู่บ้านสถานีที่นําเรื่องเข้าสภาในครั้งนี้ 

 

ประธานสภา -  เชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย 
 

นายศักดิ์ดา -  การโอนเงินงบประมาณในรายการนี้ เกิดผลประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน เรื่องน้ํามีความสําคัญ  
อยู่แล้วทุกพ้ืนที่ หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเรื่องน้ําสําคัญที่สุด ผมเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณครั้งนี้ 
ขอฝากเรื่องงบประมาณที่ทําไป เราต้องดูงบประมาณที่ใช้ วัสดุอุปกรณ์สําคัญที่สุดกับงบประมาณที่
จัดสรรไป อีกเรื่อง โครงการเข้าหมู่บ้านผ่านการอนุมัติจากสมาชิกสภาทั้ง 12 ท่าน พองบประมาณ
ถึงหมู่บ้านกลายเป็นว่านายกฯ เป็นผู้อนุมัติให้ทํา ฝากท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยไปชี้แจงให้ชาวบ้าน
ทราบว่า สมาชิกสภาเห็นประโยชน์กับพ่ีน้องชาวบ้านในการโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ 

 

นายนเรศน ์ -  โครงการระบบกรองน้ําประปา ผมเห็นชอบด้วย เพราะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ชาวบ้าน เอกสารที่แนบมาผ่านการประชาคมของหมู่บ้าน และผ่านการลงมติของชาวบ้านบ้านสถานี
แล้ว ผมจึงเห็นชอบด้วยครับ 

 

ประธานสภา -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ 

-  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม 

-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑ รายการ โครงการก่อสร้าง
ระบบกรองประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสถานี หมู่ ๔ จ านวน ๗๐๙,๐๐๐.-บาท 
ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-    

 

 



~ ๗ ~ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 

นายปริญญา -  ปัญหาเรื่องน้ํา  เป็นปัญหาที่หนักทุกหมู่บ้าน ผมขอความร่วมมือจากทางฝ่ายบริหารขอให้   
สแตนบายรถน้ําด้วย  เตรียมรถ, น้ํามัน ให้พร้อม หากเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น บ้านปันง้าว          
ก็ขาดแคลนน้ํา เขียนใบคําร้องขอน้ํามาทุกวัน 

 

ประธานสภา -  ฝากท่านรองวสันติ์ด้วยครับ เตรียมคน เตรียมรถ, น้ํามัน ให้พร้อม 
 

นายวสันติ์ -  ขอขอบคุณทางสภาที่เห็นความสําคัญของโครงการบ้านสถานี หมู่ 4 ก็จะให้ช่างเร่งดําเนินการ
ให้เร็วที่สุด ส่วนเรื่องรถน้ํา ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา รถนําไปซ่อมแซม คนดูแลรถก็ไม่ได้เตรียมตัว   
ผมได้สั่งการให้หัวหน้าวีระเตรียมรถ เตรียมคน และน้ํา ไว้ 24 ชั่วโมงครับ 

 

นายปริญญา -  ขอสอบถามเรื่องการเขียนใบคําร้องในการขอน้ํา ให้เขียนทุกวันหรือเขียนเป็นอาทิตย์ เป็นเดือน 
 

ปลัดเทศบาล -  ขอให้ท่านระบุมาเป็นอาทิตย์ หรือเป็นครั้งๆ ระบุห้วงวัน เวลามาครับ 
 

นายอภิเดช -  ในเรื่องของการสแตนบายรถน้ํา อยากให้หัวหน้าวีระทําตารางการจ่ายน้ํา ผมกลัวว่าจะเกิด
ปัญหา เช่น หมู่ 4 ขอน้ําวันที่ 2 เมษายน และหมู่ 6 หมู่ 7 ก็เขียนคําร้องขอน้ําวันที่ 2 เมษายน 
เหมือนกัน ปัญหาเกิดกับผู้ปฏิบัติงานแน่นอน เจ้าหน้าที่ทํางานยาก ให้ทําตารางการปฏิบัติงาน
เลยครับว่าวันนี้จะไปบ้านไหน คนปฏิบัติงานก็ไม่สับสน 

 

นายวสันติ์ -  ผมขอใช้โอกาสนี้ ฝากท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้านนะครับ ให้ทางหมู่บ้านเขียนใบ    
คําร้องมาท่ีเทศบาล เพ่ือจะได้ให้เจ้าหน้าที่จัดทําตารางออกแจกน้ํา เพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติ 

 

นายศักดิ์ดา -  ผมขอฝากความเห็นใจกับน้อง ๆ ผู้ปฏิบัติงาน เขาต้องรับภาระกับคําพูดของคน การไปส่งน้ํา
หากไปไม่ทันใจก็ขอให้อดทนรอก่อน  ในเรื่องของน้ํามันรถ ขอย้ําอีกครั้ง รถที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
ต้องเตรียมความพร้อมตลอด  ผู้ปฏิบัติหน้าที่คือหัวหน้าวีระ ต้องรอให้หัวหน้าวีระสั่ง ผมว่าให้
หัวหน้าวีระมอบหมายงานให้น้อง ๆ ผู้ปฏิบัติงานเลย เพราะในแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ที่จะออก
ปฏิบัติหน้าที่ต้องโทรศัพท์ไปแจ้งขออนุญาตหัวหน้าวีระก่อนถึงจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ ฝากท่าน
รองนายกฯวสันติ์รับเรื่องไว้ ฝากเรื่องรถด้วย มอบหมายงานไว้เลย ไม่ต้องรอหัวหน้าวีระสั่งการ 

 

นางสุภาภรณ์ -  ตอนนี้อยู่ในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เรื่องโรคระบาดไว้ หากเงินส่วนไหนเหลือจ่ายให้โอนมาเพ่ือจัดซื้อเครื่องวัดไข้แบบอินฟาเรดให้กับ
ทุกหมู่บ้านได้หรือไม่ หมู่บ้านไม่มีเงินบริหารจัดการเลย  อสม.ก็ทํางานลําบาก บางครั้งหมู่บ้าน 
จัดงานบุญ งานศพ เทศบาลก็มีอยู่ 3 เครื่องให้หมู่บ้านยืม  ซึ่งมันไม่เพียงพอ อีกเรื่อง ฝากท่าน
สมาชิกสภาทุกท่าน หากมีคนเดินทางมาจาก กทม. หรือปริมณฑล หรือต่างจังหวัดที่มีการระบาด 
ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน, อสม. ได้เลย อสม.จะได้เข้าไปให้ความรู้ ก่อนที่จะเกิดเหตุเหมือนที่อําเภองาว 

 

นายวสันติ์ -  เรื่องของโรคระบาดโควิด-19 เทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็ปฏิบัติตามนโยบาย โดยการป้องกัน
เพราะในเขตตําบลเรายังไม่มีผู้ติดเชื้อ  โดยจัดทําหน้ากากอนามัยให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน,    
ออกพ่นยาตามตลาด วัด ในเขต หากมีวัดไหนต้องการให้ไปพ่นยา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เข้ามาได้ครับ 
ส่วนเงินเหลือจ่ายจะทําได้หรือไม่ ให้ท่านปลัดตอบครับ 

 

ปลัดเทศบาล -  เครื่องเทอร์โมแสกน ตอนนี้มีการแย่งกันซื้อ ทําให้ราคาสูงมาก ถ้าหมู่บ้านต้องการบ้านละ         
1 เครื่อง คือราคามันสูงเกิน กลัวว่าหากจัดซื้อจํานวนเยอะ มันจะมีปัญหา การเจาะประเด็น   
เรื่องนี้ต้องใส่แมสครับ คนมีไข้ ไม่มีไข้ ไม่ใช่ประเด็นแล้วครับ คนไม่มีไข้ก็เป็นได้นะครับ          



~ ๘ ~ 
 

โรคโควิด-19 ส่วนในเรื่องการกักตัว ต้องกักจริงๆ ไม่ใช่เดินไป-มาในบ้าน ไม่ได้ผลนะครับ ฝาก
ประชาสัมพันธ์ ส่วนเรื่องว่าเงินเหลือจ่ายจะซื้อไดหรือไม่ ซื้อได้ครับ ขึ้นอยู่ว่าตอนนี้จะมีของขาย
หรือไม ่

 

น.ส.อรกาญจน์ -  การพ่นยาฆ่าเชื้อ หากเตรียมการ ขอให้เตรียมยาพ่นไว้ด้วย เตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเรื่อง ทั้ง
เรื่องน้ํา เรื่องโรคระบาด ทั้งเจ้าหน้าที่และงบประมาณให้เตรียมการไว้ 

 

นางสมพร -  ตอนนี้มีคําสั่งให้ตั้งด่านตรวจโรคในหมู่บ้าน ปัญหาคือ แจ้งให้ อสม.ไปอยู่ด่าน แต่เราไม่มี
เครื่องวัดไข้ ขอให้ท่านโอนเงินงบประมาณมาซื้อนะคะ ท่านโอนเงินไปซื้อโต๊ะ, ซื้อคอมพิวเตอร์ได้ 
โอนเงินมาซื้อเครื่องวัดไข้ตัวนี้ให้เลยได้หรือไม่ เครื่องสแกนไข้มันสําคัญนะคะ ฝากเรื่องนี้ด้วย 
บ้านละ 1 เครื่องก็ยังดี เรื่องอ่ืนที่ไม่สําคัญขอให้หยุดไปก่อน เอาเรื่องโรคระบาดกับภัยแล้งก่อน 

 

นางเพลินพิศ -  การจัดซื้อเครื่องแสกนวัดไข้ ในประเทศตอนนี้ราคาขึ้นสูงหมด การจัดซื้อ ซื้อได้ค่ะ งาน
สาธารณสุข, งานป้องกัน ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์และเครื่องสแกนวัดไข้หมดแล้ว 
มีเงินจากกองทุน สปสช.มาช่วยแต่ก็ไม่มาก ตอนนี้เจ้าของงาน ให้แจ้งมายังงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ขอให้โอนเงินงบประมาณมาทําการจัดซื้อ หากไม่มีเงินงบประมาณ สามารถใช้เงินสะสม
ได้ แต่เงินสํารองจ่าย งบกลาง ใช้ไม่ได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขยังไมได้ประกาศเป็น
โรคติดต่อสาธารณภัย เป็นแค่โรคระบาด จะมาใช้ พรบ.โรคสาธารณสุขไม่ได้ ส่วนเครื่องวัดไข้ 
หากใช้งานเยอะเครื่องก็ไม่เสถียร แต่เบื้องต้นงานคัดกรองต้องมี ฝากหมู่บ้านนะคะ หากเทศบาล
จัดซื้อให้ก็ขอให้ดูแลด้วย  ใช้เงินสะสมได้ค่ะ 

 

นายสันทนา -  ในส่วนของงบประมาณที่โอนได้คือ เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัดและตําแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไปที่จะมาแทนพ่ีไก่ จิราพร คนขับรถเราตั้งไว้ 2 คน แต่ยังไม่มีคนครอง ตอนนี้มีเงินประมาณ 
เจ็ดแสนบาท โอนเงินไปแล้วประมาณสี่แสนบาท ถามว่ามีเงินให้โอนหรือไม่ มีครับ ให้เจ้าหน้าที่
สองแผนงานว่าต้องการเท่าไหร่ ให้ทําบันทึกแจ้งมา ส่วนเงินเลือกตั้งอีกก้อนจะไปใช้ได้ปลายปี
งบประมาณ หากไม่มีการเลือกตั้ง 

 

นายวสันติ์ -  ผมเห็นด้วยกับการจัดซื้อเทอร์โมแสกน วัดไข้ แจ้งประชาสัมพันธ์กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หาก
เทศบาลประสานงานวิเคราะห์ฯ กับงานสาธารณสุขให้โอนเงิน หากจัดซื้อได้ก็จะซื้อเลย สําหรับ
การจัดงานประเพณีต่าง ๆ ให้หยุดก่อน  การไปวัดทําบุญ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ชี้แจงด้วย ห้าม
นั่งใกล้กัน งานประเพณีอย่างอ่ืนให้หยุดหมด เงินงบประมาณต้องใช้อีกเยอะ หากตําบลเราเกิดมี
คนติดเชื้อโควิด-19 ต้องใช้เงินอีกเยอะต้องเตรียมแผนตรงนี้ด้วย สิ่งสําคัญขอให้สวมแมสทุกครั้ง
ที่ออกบ้านหรือไปในที่มีคนเยอะ ไม่อยู่ใกล้กัน 

 

นายศักดิ์ดา -  ฝากท่านปลัดเทศบาลจัดการเรื่องเครื่องปรอทวัดไข้ ที่ สท.สุภาภรณ์กล่าว ราคาไม่ต้องสนใจ 
ฝาก อสม.ดูแลประชาชนในพ้ืนที่ด้วย สําหรับงานประเพณี งานพิธีทางศาสนา ผมได้นิมนต์
พระคุณเจ้าเทศน์ตามเสียงตามสายของหมู่บ้านให้ประชาชนได้รับฟังทุกหลังคาเรือน การใส่บาตร
ให้ใส่แล้วกลับบ้านเลย ของบ้านแม่ฮาวนะครับ ฝากแนะนําไปยังบ้านอ่ืนด้วยนะครับ 

 

นายปริญญา -  เครื่องเทอร์โมแสกน ผมเห็นเขารีวิวมา ของปลอมระบาดเยอะมาก ก่อนจะจัดซื้อให้ดูด้วย     
ดูใบรับรองด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙ ~ 
 
ประธานสภา  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
 

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 
 

ปิดประชุมเวลา  10.42  น.  

 
 

             (ลงชื่อ)  จ่าสิบเอก  แดนชัย  สันยาว ผู้บันทึกการประชุม 
                        (แดนชัย  สันยาว) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
    

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
16 เมษายน ๒๕๖๓ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธ ที่ 8 เมษายน ๒๕๖๓ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ             
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

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

 
(ลงชื่อ)      สมพร  สีเขียว    กรรมการ  (ลงชื่อ)    ปริญญา  สุวรรณศร   กรรมการ 
            (นางสมพร  สีเขียว)                 (นายปริญญา  สุวรรณศร)  
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
 

 เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ เมื่อวันพุธ ที่ 8 เมษายน ๒๕๖๓  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 


