
~ ๑ ~ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

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

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

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 นายเกียรติศักดิ์ เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  ๗ นายสันทนา  ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  ๘ นายวีระ  ธิรินทอง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
  ๙ นายอภิชาติ  สุภากุล  ก านันต าบลห้างฉัตร 
๑๐ นายทองเหรียญ  ตาปวง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปันง้าว หมู่ ๗ 
๑๑ นายอภิเดช  ศักดิ์ติเดช  ผู้ใหญ่บ้านสถานี หมู่ ๔ 
๑๒ นายศรีรัตน์  ใจสิน  ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ 
๑๓ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๔ นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๕ นางรัชนีย์ สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา -  ในวาระนี้ยังไม่มีเรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

-  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ครั้งที ่๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๖๓ 

ประธานสภา -  จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน       
การประชุมหรือไม่ 

 

นายปริญญา -  ขอแก้ไขค าผิด หน้า ๔ ที่ผมกล่าวไว้ โซนไดเป็นของเกษตรกร  ค าว่า ได ขอแก้ไขเป็น ใด  ครับ 
 

ประธานสภา -  ที่ประชุมมีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ 
 

-  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก 
 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ 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   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๔.๑  ญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ (หนองหมู) ตาม
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ฉบับที่ ๔๐๖๕/๒๕๑๕ ระวาง ๔๘๔๕ I แผ่น ๑๓๔ ซึ่งเป็นหนองน้ าที่
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันส าหรับเลี้ยงสัตว์ จากเดิม เปลี่ยนสภาพเป็น ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 
(สวนสาธารณะอนันตยศ) ตามนัยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๑.๓/๕๗๙๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีในการขอความเห็นชอบเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ (หนองหมู) ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ฉบับที่ ๔๐๖๕/๒๕๑๕ ระวาง ๔๘๔๕ I 
แผ่น ๑๓๔ ซึ่งเป็นหนองน้ าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันส าหรับเลี้ยงสัตว์ จากเดิม เปลี่ยนสภาพเป็น 
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ (สวนสาธารณะ  อนันตยศ) ตามนัยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๑.๓/
๕๗๙๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็น
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สมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่าง
หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภา เพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตาม
ญัตตินี้คือ ทางชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านของอ าเภอห้างฉัตร ได้ท าหนังสือขออนุญาตก่อสร้างแท่น
ประดิษฐ์สังขรโครงการหล่อรูปเหมือนจริงเจ้าอนันตยศ ณ บริเวณสวนสาธารณะอนันตยศ เมื่อวันที่ 
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากนั้นเทศบาลจึงได้ท าหนังสือขออนุญาตใช้ที่สาธารณประโยชน์        
(สวนอนันตยศ) ไปยังอ าเภอห้างฉัตร เนื่องจากสวนสาธารณะอนันตยศเป็นทรัพย์สินของอ าเภอ    
ห้างฉัตร และเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ อ าเภอห้างฉัตรได้ท าหนังสือที่ ลป ๐๕๑๘/๒๑๙๔        
ลงวันที่  ๘  มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่ อง  ขออนุญาตก่อสร้ างรูปหล่อพระเจ้ าอนันตยศ ในที่
สาธารณประโยชน์ (สวนอนันตยศ)  โดยแจ้งว่า อ าเภอได้เสนอโครงการของชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน
อ าเภอห้างฉัตรขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
แปลงดังกล่าว ซึ่งอ าเภอห้างฉัตรได้รับแจ้งมาว่า ที่ดินที่ขออนุญาตใช้แปลงดังกล่าวเป็นที่สาธารณ-
สมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยตามหลักฐานการรังวัดสอบสวนออกหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวง ระบุวัตถุประสงค์ของการขอใช้ประโยชน์ว่า เป็นหนองน้ าที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกันส าหรับเลี้ยงสัตว์ จึงมิใช่ที่สาธารณประโยชน์ (สวนอนันตยศ) หรือสวนสาธารณอนันตยศ ตาม
ความเข้าใจของชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอห้างฉัตร แต่อย่างใด และวัตถุประสงค์ของการจัดท า
โครงการก่อสร้างรูปหล่อเสมือนจริงเจ้าอนันตยศนั้นมีความแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของการใช้
ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์เดิม หากนายอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน มีความประสงค์จะด าเนินโครงการฯ จะต้องด าเนินการ
เปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันจากประเภทหนึ่งเป็นอีก
ประเภทหนึ่ง และอ าเภอห้างฉัตรขอให้เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลพิจารณาด าเนินการตามหนังสือ
จังหวัดล าปาง ที่ ลป ๐๐๑๘.๑/๑๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามข้อ ๑ (๓) จะต้อง     
น าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือขอความเห็นว่าสมควรให้มีการเปลี่ยนสภาพหรือไม่  ดังนั้น      
จึงแจ้งมายังสภาเทศบาลเพื่อขอให้ทางสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย 

 

ปลัดเทศบาล -  นายอ าเภอห้างฉัตร ได้แจ้งให้เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตามหนังสือที่ ลป ๐๕๑๘/๒๑๙๔  
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ จังหวัดล าปางได้พิจารณาเอกสารหลักฐานการขอใช้ที่สาธารณะ
ประโยชน์ (หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ฉบับที่ ๔๐๖๕/๒๕๑๕) ปรากฏว่าที่ดินขออนุญาตใช้แปลง
ดังกล่าว เป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยตามหลักฐานการรังวัด 
สอบสวนออหนังสือระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ว่าเป็นหนองน้ าที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกันส าหรับเลี้ยงสัตว์ จึงมิใช่ที่สาธารณประโยชน์ (สวนอนันตยศ) หรือสวนสาธารณะอนันตยศ 
ตามความเข้าใจของชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ หากอ าเภอห้างฉัตรและเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
พิจารณาด าเนินการตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป ๐๐๑๘.๑/๑๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ในหน้าที่ ๒ ข้อ ๑(๓) เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จึงเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือขอความเห็นว่าสมควร
ให้มีการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดิน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพ่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง
เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

ประธานสภา -  เชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย 
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นายอภิชาติ -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและท่านผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ผมรู้สึกดีใจที่ได้เข้าประชุมในวันนี้ ในเรื่องนี้เป็นการด าเนินการของชมรมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอห้างฉัตร ตามที่สภาจะพิจารณาเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณจาก
หนองหมู เป็นสวนสาธารณะอนันตยศ  ทางเทศบาลเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยผ่านสภาเทศบาลเป็น   
ผู้พิจารณา ผมได้ปรึกษาหารือกับทางอ าเภอแล้ว ก็เห็นดีด้วย ทางก านันถาวร ก านันต าบลปงยางคก 
ท่านต้องการสร้างเพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอ าเภอห้างฉัตรเรา แต่ก็เร็วไปหน่อย ไม่ได้มา
ปรึกษาหารือกับทางเทศบาลก่อน ขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบให้ผ่านด้วยครับ 

 

นายอภิเดช -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ในการก่อสร้างรูปหล่อเจ้าอนันตยศและการที่วันนี้สภาจะพิจารณาเปลี่ยนสภาพ   
การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ สาระส าคัญเพ่ือให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ผมในฐานะเลขานุการ
โครงการดังกล่าวได้จัดท าโครงการเป็นขั้นเป็นตอน ตามโรดแมป หากทางชมรมท าตามโรดแมปจะ 
ไม่มีปัญหาเลย แต่ท่านก านันถาวรไม่ได้ท าตามขั้นตอนเลยท าให้เกิดปัญหาขึ้นบ้าง ช่วงหลังมาผม
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับทางชมรมเลย แต่ก็จะมาประสานงานกับทางเทศบาลให้ ก็อยากให้มีความ
เจริญเกิดขึ้นกับเทศบาลของเรา 

 

น.ส.อรกาญจน์ -  เห็นด้วยค่ะ ดิฉันสนับสนุนโครงการนี้ ปัจจุบันมีหลายเทศบาล หลาย อบต. มีอนุสาวรีย์ไว้เพ่ือเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของพ่ีน้องประชาชน เช่น อบต.เวียงตาลก็มีอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน, เทศบาลต าบล  
ปงยางคก ก็มีอนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้าง หากเทศบาลเรามีอนุสาวรีย์เจ้าอนันตยศ ก็จะเป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวบ้าน ได้ผลักดันมาหลายสมัยแล้ว มาสมัยนี้ก็หวังว่าจะเป็นรูปเป็นร่าง เป็นนิมิตหมาย   
ที่ดี จึงเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ 

 

นายปริญญา -  ตามค าจ ากัดความของการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสภาพแล้ว ยังเป็นของอ าเภอและเทศบาล แล้ว
อนุสาวรีย์จะตั้งไว้ตรงไหนครับ 

 

นายอภิเดช -  จากที่ได้คุยกันไว้ มี ๒ จุดครับ จุดแรก ก านันถาวรจะตั้งตรงกลางของลานเวที ซึ่งหลายๆ คนเกรงว่า
หากมีการจัดงานใหญ่ๆ ก็จะบดบังเวที จุดที่ ๒ จุดตรงวงกลม หากเข้าไปแล้ววงกลมตรงกลางที่
เทศบาลได้ไปสร้างสวนต้นไม้ไว้ ก็จะอยู่ประมาณนั้น จะเหมือนหอนาฬิกา เวลาสักการะและต้องการ
สืบสานประเพณีก็จะง่ายครับ 

 

นายทวิช -  ผมขอแก้ไขจุดที่ตั้งอนุสาวรีย์จากวงกลมที่คุยกันไว้ ผมได้ปรึกษากับท่านก านันถาวรแล้ว จะไปตั้ง
ตรงเหนือสระทิศตะวันออก เนื่องจากว่าบริเวณวงกลมเทศบาลจะก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ      
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งผมก าลังท าแบบแปลนแก้ไขยื่นเสนอไปยังโยธาธิการและผังเมืองครับ 

 

นายศักดิ์ดา -  ผมถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ได้ประสานกันมา ผมอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ พระสงฆ์องค์เจ้ามา
ก าหนดพ้ืนที่ มาวางจุดที่เราจะได้เคารพสักการะ ให้ผู้มีความช านาญมาวางจุด เพราะท่านเป็นเจ้า
เป็นนาย เป็นสิ่งที่ควรเคารพนับถือ ควรให้คนที่มีความช านาญมาวางจุดครับ 

 

ประธานสภา -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ 
 

-  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม 
 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์(หนองหมู) 
ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ฉบับที่ ๔๐๖๕/๒๕๑๕ ระวาง ๔๘๔๕ I แผ่น ๑๓๔ ซึ่งเป็น    
หนองน้ าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันส าหรับเลี้ยงสัตว์ จากเดิม เปลี่ยนสภาพเป็น ที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ (สวนสาธารณะอนันตยศ) ตามนัยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๑.๓/๕๗๙๕   
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ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็น
สมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีก
อย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ มติเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง ๑ เสียง 
(ประธานสภาฯ)    
 

๔.๒  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๔ รายการ ดังนี้ 
 ๔.๒.๑  โครงการก่อสร้างพนังกันดินและขุดลอกล าเหมืองสาธารณะฯ บ้านปันง้าว หมู่ ๗ 
จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  (งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท, โอนเพ่ิมครั้งนี้ 
จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท) 

๔.๒.๒  ค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๗,๑๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗,๑๐๐.-บาท
ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ฉากกั้นห้อง 
แผงทึบ ขนาด กว้าง ๘๐ เซนติเมตร สูง ๑๘๐ เซนติเมตร, เสาจบ สูง ๑๘๐ เซนติเมตร, ขาตัวที      
(โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่)   

๔.๒.๓ ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๓ แรงม้า จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ 
๔๒,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐.-บาท ส าหรับใช้ในระบบประปาบ้านแม่ฮาว โดยมี คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี้ ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๓ แรงม้า ชนิดท่อส่งสแตนเลส ๒๑ ใบ, มอเตอร์ ขนาด     
๓ HP x ๓๘๐ V, สายไฟ และฝาบ่อ อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้  (โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่) 
 ๔.๒.๔ ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๕ แรงม้า จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๕๓,๐๐๐.-
บาท เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐.-บาท ส าหรับใช้ในระบบประปาบ้านแพะดอนสัก โดยมี คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๕ แรงม้า ชนิดท่อส่งสแตนเลส ๒๘ ใบ, มอเตอร์ ขนาด ๕ HP x ๓๘๐ V, 
สายไฟ และฝาบ่อ อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ (โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่) 
 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๔ รายการ ขอให้ท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ได้อธิบายชี้แจงต่อที่ประชุมสภาทีละรายการ เพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ญัตติ
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๔ รายการ ส าหรับรายการข้อ ๔.๒.๑ โครงการก่อสร้างพนังกันดินและ  
ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะฯ บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท, โอนเพิ่มครั้งนี้ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท) เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างตาม
โครงการ เนื่องจากว่าทางวิศวกรที่ตรวจแบบแปลนได้ขอให้เพ่ิมขนาดของเหล็กเส้น จึงท าให้
งบประมาณเพ่ิมข้ึน ดังนั้น จึงต้องขอโอนงบประมาณเพ่ิม ขอให้สภาพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

โอนลด  รายการที่ ๑ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ๑.๑ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๑.๑๑ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล บ้านสถานี หมู่ ๔ จ านวน ๘๒๓,๔๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน ๑๑๔,๔๐๐.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน ๑๑๔,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน       ๔๐๐.-บาท 



~ ๖ ~ 
 

โอนลด  รายการที่ ๒ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ๑.๑ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๑.๗ โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) บ้านหัวหนอง หมู่ ๘  จ านวน ๔๕๙,๔๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  ๖๗,๔๐๐.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน  ๓๖,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  ๓๑,๔๐๐.-บาท  

 

โอนเพิ่ม   
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ๑.๑ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๑.๑๐ โครงการก่อสร้างพนัง
กันดินและขุดลอกล าเหมืองสาธารณะฯ บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐.-บาท  
โอนเพิ่มครั้งนี้    จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท  

 

ประธานสภา -  เชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย 
 

นายทวิช -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมขออธิบายเพ่ิมเติม เดิมทางเทศบาลได้ตั้ง
งบประมาณก่อสร้างพนังกันดินและขุดลอกล าเหมืองสาธารณะฯ บ้านปันง้าว หมู่ ๗ ตั้งไว้ 
๑๕๐,๐๐๐.-บาท เป็นพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลึก ๒.๔๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร และขุดลอก กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร (หลังวัด
บ้านปันง้าว ข้างบ้านนายจีรชัย ด้วงจันตา) ซึ่งกองช่างได้น าแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตร -  
แม่ตาลตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงกับส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง แล้วทาง
โยธาธิการและผังเมืองได้มีการแก้ไขแบบแปลนให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงแข็งแรง ท าให้รูปแบบและราคาเปลี่ยนไปจากเดิมที่เทศบาลฯ ได้ออกแบบไว้ ท าให้ราคา     
ค่าก่อสร้างเพ่ิมขึ้นจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ซึ่งทางโยธาธิการและ 
ผังเมืองได้มีข้อแนะน าให้แก้ไขรูปแบบ ๒ ประเด็นคือ ๑) เหล็กเส้น ขนาด ๙ มม. แก้ไขเป็นเหล็กเส้น 
DB ๑๒ มม.และความแข็งแรงของคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง ออกแบบไว้ ๑๘๐KSC. แก้ไขเป็น
คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๕ KSC (รวมไม้แบบ) ต่อตารางเซ็น ท าให้งบประมาณเพ่ิมขึ้นอีก ๑๕๐,๐๐๐.-
บาท จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการโอนเงินเพ่ิม เพ่ือก่อสร้างตามโครงการครับ 

 

นายสมยศ -  ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ครับ ประสบปัญหาน้ าท่วมทุกปี ไม่ได้รับการแก้ไข โครงการนี้น าเข้าสภา 
ทุกปีผมก็เห็นด้วยแต่ก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม น่าจะท ามาหลายปีแล้วครับ ปีนี้จะได้ซ่อมแซมก็ดีใจ
ครับ แต่ขอตินิดหน่อยน่าจะมีแบบแปลนแนบมาให้ด้วย จะได้ดูเอกสารให้ครบถ้วน แนบแบบแปลนมา
ให้อนุมัติ  ผมขอความร่วมมือจากสภาด้วย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก หากน้ ามาเยอะก็
ประมาณ ๕๐ หลังคาเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน ผมต้องมาขนกระสอบทรายปิดตาน้ าที่ต้นทาง      
ช่วยชาวบ้านทุกปี ขอให้เห็นใจชาวบ้านด้วยครับ 

 

นายศักดิ์ดา -  เรื่องแบบแปลนเห็นด้วยครับ อยากขอดูแบบแปลน ซึ่งผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ ทุกปีน้ าท่วมตลอด 
หากฝนตกมาท่อตัน งบประมาณท่ีลงไปหากเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องชาวบ้าน สภาก็พร้อมที่จะอนุมัติ
สนับสนุนและเห็นชอบกับการโอนเงินงบประมาณ ขอฝาก ผอ.กองช่าง เรื่องของแบบแปลนด้วย 

 



~ ๗ ~ 
 
นายปริญญา - การขอโอนเงินเพ่ือท าพนังกั้นน้ า ผมเห็นชอบ แต่ขอติเรื่องการท างบประมาณ งบประมาณตั้งไว้ 

๑๕๐,๐๐๐ บาท มีการออกแบบประมาณการไว้แล้ว แล้วมาโอนเงินงบประมาณเพ่ิมอีก ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท เพ่ิมมา ๑๐๐% ผิดวินัยการคลังมาก อยากให้ท่านค านวณแบบให้เรียบร้อยก่อนท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

นายทวิช -  ในการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลทุกปี ผมได้เข้ามาท า ๓ ปี บอกได้เลยครับว่า   
ผมมีเวลาแค่ ๒ อาทิตย์ ในการท า ในการส ารวจตามแผนที่ท่านเสนอมา กองช่างท าแบบแปลน       
สองอาทิตย์ทั้งต าบล ผมขอให้ท่านให้เวลาผมบ้าง ในการออกแบบ/ค านวณ ปีที่แล้วผมใช้แบบ
มาตรฐานไปเยอะ การก่อสร้างก่อนท าโครงการต้องได้รับความเห็นชอบแบบแปลนจากวิศวกรก่อน     
ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผมขอความกรุณาให้กองช่างได้มีเวลาในการออกแบบ/ค านวณราคาและ
บริหารจัดสรรเงินงบประมาณมาแค่นี้ ท าได้หรือไม่ ผมก็ต้องท าแบบตามวงเงินที่ได้รับ ส าหรับ
โครงการนี้ผมลดแบบลงมาตามที่คิดว่าน่าจะแข็งแรงพอ แต่พอวิศวกรที่ตรวจแบบเขามองว่าพนังกันดิน
ต้องใส่เหล็กเส้นให้หนาขึ้น เขาไม่เห็นพ้ืนที่จริงกับเรา เขาคิดตามหลักวิชาการ ยึดตัวหนังสือเป็นเกณฑ์ 
ไม่ได้มาดูหน้างานว่าความเป็นจริงแค่พนังก้ันชั้นดินไม่ให้น้ าไหล ซึ่งเรามองว่าแค่นี้ก็แข็งแรงพอแล้ว   
แต่เขามองว่าไม่พอ ส าหรับการท างบประมาณท่านให้เงินผมมาแค่นี้ ช่างก็ค านวณท าได้ แต่อนาคต    
จะเป็นอย่างไรก็ต้องมาแก้ไขอีกครั้ง 

 

นายกเทศมนตรี -  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกและ ผอ.กองช่าง งบประมาณทุกบาทที่ได้ให้ไป หวังว่าจะแก้ไขปัญหาให้     
พ่ีน้องชาวบ้านได้มากที่สุด งบประมาณก่อนจะท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผมให้นโยบายว่า
โครงการละไม่เกิน ๕ แสนบาท แต่บางโครงการก็มา ๔ แสนบาท บางโครงการก็มา ๖ แสนบาท ส าหรับ
โครงการนี้ผมให้นโยบาย ๕ แสนบาท งบประมาณส่งมาที่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีการยกมือผ่านสภามา แต่
แบบไม่ผ่านวิศวกรของจังหวัด โดยเขาไม่ได้เข้ามาดูพ้ืนที่ หากจะรอให้เอาแบบเดิมผมมองว่าจะผิดอีก 
หน้าฝนก็จะเข้ามาอีกแล้ว จึงขอโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือท าโครงการก่อน 

 

ประธานสภา -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ 
 

-  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม 
 

-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โครงการก่อสร้างพนังกันดินและขุดลอกล าเหมืองสาธารณะฯ บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท  (งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท, โอนเพิ่มครั้งนี้ 
จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท) มติเอกฉันท์ 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)    
 

๔.๒.๒ ค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๗,๑๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗,๑๐๐.-บาทส าหรับ  
ใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ฉากกั้นห้อง     
แผงทึบ ขนาด กว้าง ๘๐ เซนติเมตร สูง ๑๘๐ เซนติเมตร, เสาจบ สูง ๑๘๐ เซนติเมตร, ขาตัวที      
(โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่) 
 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ญัตติ
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๔ รายการ ส าหรับรายการข้อ ๔.๒.๒ ค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง จ านวน       
๑ ชุดๆ ละ ๗,๑๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗,๑๐๐.-บาทส าหรับ ใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ฉากกั้นห้องแผงทึบ ขนาด กว้าง ๘๐ เซนติเมตร สูง ๑๘๐ 
เซนติเมตร, เสาจบ สูง ๑๘๐ เซนติเมตร, ขาตัวที (โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่) เนื่องจาก     



~ ๘ ~ 
 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ หัวหน้าเกียรติศักดิ์ แจ้งมาว่าจะมีหัวหน้าส านักปลัดคนใหม่ซึ่งจะต้องจัด  
ห้องท างานให้หัวหน้าคนใหม่ หัวหน้าเกียรติศักดิ์จึงจะออกมานั่งด้านนอกห้อง จึงขอจัดซื้อ        
ฉากกั้นห้องเพ่ือความเป็นสัดส่วน ดังนั้น จึงต้องขอโอนงบประมาณเพ่ิมมาตั้งเป็นรายการใหม่ ขอให้
สภาพิจารณาด้วยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด   
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด)
๑.๓.๑ สัญญาณเตือนไฟกระพริบ จ านวน ๔๘,๖๐๐.-บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน ๑๑,๖๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   ๗,๑๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน   ๔,๕๐๐.-บาท 

 

โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่า
ครุภัณฑ ์๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ๑.๑.๓ ฉากกั้นห้อง จ านวน ๗,๑๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อฉากกั้นห้อง จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๗,๑๐๐.-บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ฉากกั้นห้องแผงทึบ ขนาด กว้าง ๘๐ เซนติเมตร สูง ๑๘๐
เซนติเมตร, เสาจบ สูง ๑๘๐ เซนติเมตร,  ขาตัวที จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ เป็นราคาที่จัดหา
อย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๙ เรื่อง         
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

 

นายเกียรติศักดิ ์ -  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การขอโอนเงินงบประมาณซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ส านักงาน จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา เนื่องด้วยหัวหน้าส านักปลัดจะมาเป็นหัวหน้า
อีก ๑ ต าแหน่ง จะต้องจัดห้องท างานให้หัวหน้า ผมจึงจะย้ายโต๊ะท างานออกจากห้อง เพ่ือความเป็น
สัดส่วนและความคล่องตัวในการท างาน การติดต่อราชการต่าง ๆ ทั้งนี้ก่อนจะมาเป็นญัตติจัดซื้อ   
ฉากกั้นห้อง ผมได้ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ผอ.กองช่างประมาณการให้หากจะท าเป็น         
ห้องกระจกจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ ซึ่งได้ค าตอบมาว่าประมาณสี่หมื่นกว่าบาท ดังนั้นเพ่ือ
ประหยัดงบประมาณผมจึงขอจัดซื้อเป็นฉากกั้นห้องเอาครับ ผมจึงขอความเห็นชอบจากสภาอนุมัติ
ให้ด้วยครับ 

 

ประธานสภา -  เชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย 
 

นายสุพรรณ -  ผมเห็นด้วยครับ เพราะมีความจ าเป็นตามที่หัวหน้าเกียรติศักดิ์ได้ชี้แจง  ผมว่าจัดซื้อฉากกั้นห้องใช้
งบประมาณเจ็ดพันกว่าบาทดีกว่าสร้างห้องใหม่ ซึ่งใช้งบประมาณเยอะกว่า ขอให้สภาพิจารณา
อนุมัติด้วย 

 

ประธานสภา -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ 
 

-  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม 



~ ๙ ~ 
 

-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๗,๑๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗,๑๐๐.-บาท  ส าหรับใช้
ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ฉากกั้นห้องแผงทึบ 
ขนาด กว้าง ๘๐ เซนติเมตร สูง ๑๘๐ เซนติเมตร, เสาจบ สูง ๑๘๐ เซนติเมตร, ขาตัวที (โอนเพิ่ม 
ตั้งเป็นรายการใหม่) มติเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง ๑ เสียง 
(ประธานสภาฯ)    

 

๔.๒.๓ ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๓ แรงม้า จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ 
๔๒ ,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐. -บาท ส าหรับใช้ในระบบประปาบ้านแม่ฮาว โดยมี 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๓ แรงม้า ชนิดท่อส่งสแตนเลส ๒๑ ใบ, 
มอเตอร์ ขนาด ๓ HP x ๓๘๐ V, สายไฟ และฝาบ่อ อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้  (โอนเพิ่ม 
ตั้งเป็นรายการใหม่) 
 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ญัตติ
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๔ รายการ ส าหรับรายการข้อ ๔.๒.๓ ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบ        
ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๓ แรงม้า จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๔๒,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐.-บาท 
ส าหรับใช้ในระบบประปาบ้านแม่ฮาว โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 
๓ แรงม้า ชนิดท่อส่งสแตนเลส ๒๑ ใบ, มอเตอร์ ขนาด ๓ HP x ๓๘๐ V, สายไฟ และฝาบ่อ 
อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้  (โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่) เนื่องจากได้รับค าร้องขอจาก
คณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว ว่า ขอให้เทศบาลด าเนินการช่วยเหลือจัดซื้อ     
ปั๊ม  ซับเมอร์สให้ด้วย เนื่องจากตัวเดิมใช้งานไม่ค่อยได้ปั๊มน้ าขึ้นบ้าง ไม่ขึ้นบ้าง ไม่สามารถใช้งานได้ 
เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน จึงต้องขอโอนงบประมาณเพ่ิมมาตั้งเป็นรายการ
ใหม่ ขอให้สภาพิจารณาด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด   
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว ๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๑.๒ ประเภท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) ๑.๒.๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 
๒๖๖,๘๔๐.-บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน ๑๕๓,๕๓๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   ๔๒,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน ๑๑๑,๕๓๐.-บาท  

 

โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)   
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (ส านักปลัด)
๑.๑.๕ เครื่องสูบน้ า แบบปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๓ แรงม้า จ านวน ๔๒,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๓ แรงม้า จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๔๒,๐๐๐.-บาท ส าหรับ
ใช้ในระบบประปาบ้านแม่ฮาว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๓ แรงม้า 
ชนิดท่อส่งสแตนเลส ๒๑ ใบ,  มอเตอร์ ขนาด ๓ HP x ๓๘๐ V, สายไฟ และฝาบ่อ อุปกรณ์ครบชุด
พร้อมใช้งานได้ จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ใน



~ ๑๐ ~ 
 

ท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔    
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๙๐ ล าดับที่ ๑๐ 

 

นายวีระ -  ปั๊มซับเมอร์สที่จัดซื้อให้บ้านแม่ฮาว ขนาด ๓ แรงม้า ทางผู้ใหญ่บ้านแม่ฮาวแจ้งว่า สูบน้ าขึ้นบ้าง  
ไม่ข้ึนบ้าง จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลจัดซื้อเครื่องใหม่ให้ด้วย 

 

ประธานสภา -  เชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย 
 

นายศักดิ์ดา -  ประปาแม่ฮาวมีปัญหา  บ้านแม่ฮาวเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ประชาชนใช้น้ ามาก ประปาใช้งานมานาน 
บางครั้งปั๊มซับเมอร์สก็ไหม้  ชาวบ้านไม่ได้ใช้น้ า จึงได้เขียนค าร้องมาขอให้สภาพิจารณามติในการใช้
งบประมาณ เพ่ือโอนมาจัดซื้อปั๊มซับเมอร์สให้กับชาวบ้านด้วย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน 
จึงเห็นด้วยกับญัตตินี้ 

 

นางสุภาภรณ์ -  อยากสอบถามว่า ประปาบ้านแพะดอนสักกับบ้านแม่ฮาว จัดซื้อคนละแรงม้า แตกต่างกันอย่างไร 
บ้านแม่ฮาวเป็นประปาขนาดใหญ่ ท าไมใช้แค่ ๓ แรงม้า ขอทราบเหตุผลว่าท าไมถึงแตกต่างกัน 

 

นายกเทศมนตรี -  การจัดซื้อซับเมอร์สบ้านแม่ฮาวนั้น ประปาบ้านแม่ฮาวเป็นประปาขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษ 
งบประมาณในการจัดซื้อตัวนี้อาจจะใช้ไม่นาน ตอนนี้งบประมาณในการจัดท าเมนประปาหมู่บ้ าน
ได้รับงบประมาณมา ๘ ล้านกว่าบาท เพ่ือรองรับซับเมอร์สสูบน้ าที่แรงกว่า ตอนนี้จะต้องใช้ตัวนี้      
ไปก่อน ส่วนตัวใหม่คงจะขออ านาจสภาอนุมัติอีกครั้ง ส าหรับประปาบ้านแพะดอนสักเป็นประปา
ขนาดใหญ่ จึงใช้ขนาด ๕ แรงม้า เป็นประปาตัวใหม่ที่ได้ก่อสร้างมาเม่ือปีที่แล้ว 

 

นายวสันติ์ -  ขออธิบายเพิ่มเติม ประปาบ้านแม่ฮาวเป็นประปาน้ าตื้น ไม่ถึง ๑๐๐ เมตร ผู้ใหญ่บ้านแจ้งมาว่า ใช้
ขนาด ๓ แรงม้า หากใช้ขนาด ๕ แรงม้าน้ าจะหมดเร็ว ซับเมอร์สก็จะไหม้ได้ครับ ส่วนประปาบ้าน
แพะดอนสักลึก ๑๕๐ เมตร จึงต้องใช้ขนาด ๕ แรงม้า 

 

นายนเรศน ์ -  ผมเห็นด้วยครับ น้ าเป็นปัจจัยที่ส าคัญของชาวบ้านและทุกคน  น้ าประปาบ้านแม่ฮาวมันแห้งครับ 
ชาวบ้านเดือดร้อน มาร้องเรียนที่ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งปั๊มเดิมมันไหม้ครับ ผมจึง
เห็นชอบที่จะจัดซื้ออันใหม่แทนอันเดิมครับ 

 

ประธานสภา -  หากมีการขุดบ่อใหม่ หรือเจาะบ่อน้ าลึก อาจจะจัดซื้อปั๊มที่ขนาดแรงกว่านี้ 
 

นายปริญญา -  ผมขอสอบถามท่านเลขาสภา การจัดซื้อครุภัณฑ์ครั้งนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ เนื่องด้วยเมื่อเดือน       
ที่ผ่านมาบ้านปันง้าวปั๊มซับเมอร์สไหม้ ผมได้เขียนค าร้องมาขอให้ทางเทศบาลจัดซื้อให้ แต่เทศบาล
บอกว่าจัดซื้อให้ไม่ได้ ให้หมู่บ้านจัดซื้อกันเอง แต่มาตอนนี้ท่านท าเรื่องเข้าสภาจัดซื้อปั๊มซับเมอร์สให้
สองหมู่บ้าน อธิบายด้วยครับ 

 

ปลัดเทศบาล -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ผมได้แจ้งให้กองคลังตรวจรูปแบบการท าบัญชีของกิจการประปาหมู่บ้าน  ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านจัดท าบัญชีรายได้และรายจ่าย     
ซึ่งต้องรายงานให้นายกฯ ทราบเดือนละครั้ง พบว่ารูปแบบการจัดท าบัญชียังไม่ถูกต้อง ควรต้อง
ปรับปรุงรูปแบบให้สามารถตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายได้ หากจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาล ในกรณีรายได้ของกิจการประปาไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ซึ่งอาจจะท าให้สมาชิก       



~ ๑๑ ~ 
 

ผู้ใช้น้ าเดือดร้อนในบริการสาธารณะก็สามารถร้องขอให้เทศบาลช่วยเหลือได้ แต่ในกรณีหมู่ ๗     
บ้านปันง้าว ระบบบัญชียังมีรายรับพอที่จะบริหารกิจการประปาได้ เทศบาลคงจะยังไม่สนับสนุน
งบประมาณ ในบ้านปันง้าวต้องยอมรับว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีกว่าหมู่บ้านอ่ืน ยังพอมีก าไรซึ่งสามารถ
บริหารกิจการประปาได้ 

 

นายศักดิ์ดา -  ขอบคุณท่านปลัดที่ชี้แจง  แต่ท่านปลัดครับองค์กรเราคือเทศบาล ต้องรองรับปัญหาของพ่ีน้อง
ชาวบ้านทุกเรื่องท่านต้องดูระเบียบว่าตัวไหนผิด ไม่ผิด ท่านต้องแจ้งสภาและผู้บริหารทราบ กรณี
ประปาบ้านปันง้าวได้งบประมาณมาก่อสร้างไม่กี่ปีก่อนท่านย้ายมา ก็ควรบูรณาการร่วมกัน เทศบาล
ต้องรองรับปัญหาทุกเรื่องของชาวบ้าน ท่านต้องรับข้อมูลและปัญหาทุกอย่างในพ้ืนที่ครับ 

 

ประธานสภา -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ 
 

-  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม 
 

-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๓ แรงม้า จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๔๒,๐๐๐.-
บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐.-บาท ส าหรับใช้ในระบบประปาบ้านแม่ฮาว โดยมี คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๓ แรงม้า ชนิดท่อส่งสแตนเลส ๒๑ ใบ, มอเตอร์ ขนาด ๓ HP 
x ๓๘๐ V, สายไฟ และฝาบ่อ อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้  (โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่) มติ
เอกฉันท์ เห็นชอบ ๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)    

 
๔.๒.๔ ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๕ แรงม้า จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๕๓,๐๐๐.-
บาท เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐.-บาท ส าหรับใช้ในระบบประปาบ้านแพะดอนสัก โดยมี คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี้ ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๕ แรงม้า ชนิดท่อส่งสแตนเลส ๒๘ ใบ, มอเตอร์ ขนาด ๕ 
HP x ๓๘๐ V, สายไฟ และฝาบ่อ อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ (โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่) 
 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ญัตติ
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๔ รายการ ส าหรับรายการข้อ ๔.๒.๔ ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบปั๊ม     
ซับเมอร์ส ขนาด ๕ แรงม้า จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๕๓,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐.-บาท ส าหรับ
ใช้ในระบบประปาบ้านแพะดอนสัก โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด      
๕ แรงม้า ชนิดท่อส่งสแตนเลส ๒๘ ใบ, มอเตอร์ ขนาด ๕ HP x ๓๘๐ V, สายไฟ และฝาบ่อ อุปกรณ์
ครบชุดพร้อมใช้งานได้ (โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่) เนื่องจากได้รับค าร้องขอจากคณะกรรมการ
กิจการประปาหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก ว่า ประปาบ้านแพะดอนสัก เป็นประปาแบบลึก ๑๕๐ เมตร 
ปีก่อนได้รับงบประมาณสร้างประปา แต่ปีนี้ซับเมอร์สไหม้ ขอให้เทศบาลด าเนินการช่วยเหลือจัดซื้อ
ปั๊มซับเมอร์สให้ด้วย เนื่องจากตัวเดิมไหม้ ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ เพ่ือเป็นการบรรเทา          
ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน จึงต้องขอโอนงบประมาณเพ่ิมมาตั้งเป็นรายการใหม่ ขอให้สภา
พิจารณาด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด   

  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว ๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๑.๒ ประเภท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) ๑.๒.๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 
๒๖๖,๘๔๐.-บาท  

 



~ ๑๒ ~ 
 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน ๑๑๑,๕๓๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   ๕๓,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน   ๕๘,๕๓๐.-บาท  

 

โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)   
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (ส านักปลัด) 
๑.๑.๖ เครื่องสูบน้ า แบบปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๕ แรงม้า  จ านวน ๕๓,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๕ แรงม้า จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๕๓,๐๐๐.-บาท ส าหรับ
ใช้ในระบบประปาบ้านแพะดอนสัก โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๕ 
แรงม้า ชนิดท่อส่งสแตนเลส ๒๘ ใบ,  มอเตอร์ ขนาด ๕ HP x ๓๘๐ V,  สายไฟ และฝาบ่อ อุปกรณ์
ครบชุดพร้อมใช้งานได้ จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อ
ได้ในท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๙๐ ล าดับที่ ๑๐ 

 

ประธานสภา -  เชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย 
 

นายสุชาติ -  ผมเห็นด้วยกับการจัดซื้อ การใช้น้ า มันมีความจ าเป็นจริง ๆ ไม่ว่าบ้านใดหากเกินความจ าเป็นของ
หมู่บ้านที่ชาวบ้านจะท าได้ ให้ขอให้เทศบาลด าเนินการช่วยเหลือ 

 

นายศักดิ์ดา -  การพิจารณาญัตติประปาหมู่บ้าน ฝากหมู่บ้านที่มีประปา หากช ารุดเสียหายให้น าเรื่องเข้าสู่สภา 
เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือ อนุมัติ แรงม้าที่ต่างกันผมก็ยังไม่เข้าใจ แต่ก็เห็นชอบกับญัตตินี้ครับ 

 

ประธานสภา -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ 
 

-  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม 
 

-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๕ แรงม้า จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๕๓,๐๐๐.-บาท 
เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐.-บาท ส าหรับใช้ในระบบประปาบ้านแพะดอนสัก โดยมี คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๕ แรงม้า ชนิดท่อส่งสแตนเลส ๒๘ ใบ, มอเตอร์ ขนาด ๕ HP x 
๓๘๐ V, สายไฟ และฝาบ่อ อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ (โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่)        
มติเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)    

 

๔.๓  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการยกเลิกมติรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็กเพื่อการบ ารุงรักษา และการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง (โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ า    
บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง) (สระดินแดง ขนาดความกว้าง 
๑๐๓ x ๖๑ เมตร) จากสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ที่ผ่านการเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันศุกร์    
ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



~ ๑๓ ~ 
 
ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการยกเลิกมติรับมอบ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการบ ารุงรักษา และการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง (โครงการ
ก่อสร้างสระเก็บน้ า บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง) (สระดินแดง 
ขนาดความกว้าง ๑๐๓ x ๖๑ เมตร) จากสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ที่ผ่านการเห็นชอบในการประชุม
สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒     
ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภา 
เพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมได้  
รับแจ้งจากท่านหัวหน้าเกียรติศักดิ์ว่า จากที่ประชุมสภาเทศบาลเมื่อสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔    
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ สภาได้มีมติรับมอบโครงการพัฒนา
แหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการบ ารุงรักษา และการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง (โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ า 
บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง) (สระดินแดง ขนาดความกว้าง 
๑๐๓ x ๖๑ เมตร) จากสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง เพ่ือจะได้สามารถบ ารุงรักษา จัดกิจกรรมต่างๆ ได้ 
แต่หัวหน้าเกียรติศักดิ์แจ้งว่า เราเคยได้รับมอบมาแล้ว ขอให้หัวหน้าเกียรติศักดิ์ ชี้แจงอีกครั้ง 

 

นายเกียรติศักดิ์ -  ตามที่เทศบาลได้รับหนังสือจากสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ว่าขอส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
เล็กเพ่ือการบ ารุงรักษา และการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง (โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ า บ้านแม่ฮาว 
หมู่ ๓ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง) (สระดินแดง ขนาดความกว้าง ๑๐๓ x ๖๑ 
เมตร) ซึ่งได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ผมจึงได้เสนอรายละเอียดให้ท่านนายกฯ และท่านนายกฯ
ได้เสนอญัตติเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือให้สภาได้พิจารณา และสภาได้พิจารณามีมติรับมอบโครงการพัฒนา
แหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการบ ารุงรักษา และการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง (โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ า 
บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง) (สระดินแดง ขนาดความกว้าง 
๑๐๓ x ๖๑ เมตร) จากสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง เมื่อสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่ผมได้ไปตรวจสอบเอกสารอีกครั้งและได้โทรไป
สอบถามสถานีพัฒนาที่ดิน เขาจึงให้เราท าหนังสือแจ้งไปว่าไม่สามารถรับมอบโอนได้ เนื่องจากได้รับ
มอบมาแล้วจากกรมประมง  ผมจึงแจ้งยกเลิกไป แต่ทรัพย์สินก็ยังเป็นของเทศบาล เพราะเราได้รับ
มอบจากกรมประมงแล้ว ขอให้สภาได้มีมติยกเลิกการรับมอบอีกครั้งครับ 

 

ประธานสภา -  เนื่องจากญัตตินี้เพ่ือขอยกเลิกมติรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการบ ารุงรักษา 
และการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง (โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ า บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง) (สระดินแดง ขนาดความกว้าง ๑๐๓ x ๖๑ เมตร) จากสถานีพัฒนา
ที่ดินล าปาง ที่ผ่านการเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงไม่ต้องมีการ
อภิปราย 

 

-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยกเลิกมติรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อการบ ารุงรักษา 
และการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง (โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ า บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง) (สระดินแดง ขนาดความกว้าง ๑๐๓ x ๖๑ เมตร) จากสถานี
พัฒนาที่ดินล าปาง ที่ผ่านการเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัย
ประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
มติเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)    

   



~ ๑๔ ~ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
ปลัดเทศบาล -  ต่อเนื่องจากเรื่องประปาหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและ

การบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 ตามระเบียบระบบประปาหมู่บ้านเป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาล สมาชิกผู้ใช้น้ าจะต้องคัดเลือกประธานกิจการประปาหมู่บ้านมา ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่บ้านจะ
เป็นมาตลอด ขอแจ้งให้ท าให้ถูกระเบียบ มาเริ่มต้นกันใหม่ การที่หมู่บ้านจะให้เทศบาลช่วยเหลือต้อง
ท าให้ถูกระเบียบฯ ให้สมาชิกผู้ใช้น้ าไปคัดเลือกประธาน, กรรมการชุดใหม่ แต่ผมว่าควรจะมีคนเก่า
อยู่ด้วย อาจตั้งเป็นที่ปรึกษา เพราะคนเก่าจะรู้ว่าท าอะไรมาบ้าง จะได้สานงานต่อได้ โดยอาจจะให้
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานก็ได้ ผมไม่อยากให้ผิดระเบียบ หากหน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบจะได้
ไม่มีปัญหา โดยคณะกรรมการหนึ่งชุด ๑ วาระ ๒ ปี เป็นติดต่อกันได้ ๒ วาระติดกัน โดยเมื่อครบ ๔ ปี
ต้องเปลี่ยนกรรมการ ๑ ครั้ง ควรด าเนินการให้ถูกระเบียบฯ จะได้จ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้อง 

 

นางสุภาภรณ์ -  ขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงระเบียบ การให้ยกเลิกคณะกรรมการชุดเดิมของหมู่บ้าน ขอให้
เทศบาลท าหนังสือไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านด้วย 

 

นายอภิเดช -  เรื่องน้ า ผมเป็นห่วงมากครับ ขอสอบถามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ได้ประชุมไปเมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ผมได้เสนอมาเรื่องกรองน้ าประปา
ของบ้านสถานี ผมขอทราบความคืบหน้าของโครงการ 

 

นายกเทศมนตรี -  โครงการของบ้านสถานี รอเงินงบประมาณเข้านะครับ 
 

นางเพลินพิศ -  งบประมาณ ณ ขณะนี้ รายได้ เงินอุดหนุน ได้ท าโครงการก่อสร้างในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ก็ทยอยท ามาตลอดและตอนนี้ก็ท าอีก ๒ โครงการ ส่วนงบประมาณตอนนี้จะเหลือเงิน   
ก้อนใหญ่ งวดสุดท้ายอีกก้อน ในช่วงนี้จะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้ามาหลายตัว ก็จะเป็นงาน
โครงการขุดลอกต่าง ๆ  

 

นายทวิช -  ส าหรับโครงการบ้านสถานี ทางกองช่างได้รับปรุงแบบประมาณการใหม่  และมีการเข้าสภา สภา
อนุมัติครั้งที่ผ่านมา ใช้งบประมาณเจ็ดแสนกว่าบาท แจ้งรองบประมาณเข้ามา ผมจึงยังไม่ได้ขอ
อนุมัติท า รองบประมาณครับ 

 

นายศรีรัตน์ -  บ้านหัวหนอง เดือดร้อนเรื่องน้ าประปา ผมได้ท าแผนเข้ามาเรียบร้อยแล้ว หากท่านท างบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ ขอให้เป็นอันดับ ๑ ของหมู่บ้านหัวหนองเลยครับ ส าหรับอันดับ ๒ บริเวณบ้านป้าน้อย
ปลาเผา ขอให้เทศบาลพิจารณาตามล าดับ ขอความกรุณตามที่ท่าน สท.สมยศ เขียนค าร้องมา
ตรงหน้าร้านป้าน้อยปลาเผาขอให้เทศบาลแก้ไขด่วนด้วยครับ 

 

นายทองเหรียญ -  บ้านปันง้าวก็มีปัญหาเรื่องน้ าประปา ประปาบ้านปันง้าวเป็นประปาขนาดใหญ่ การใช้น้ า – ไฟฟ้า
มีปัญหามาก ตอนนี้เริ่มใช้งานหนัก ไฟฟ้าชาวบ้านใช้มาก ท าให้ไฟฟ้าตรงระบบประปามีปัญหา ไฟตก
บ่อย ท าให้อุปกรณ์เสียหายบ่อย เช่น เบรกเกอร์ ให้ทางไฟฟ้าไปตรวจสอบแล้ว และได้แจ้งช่างไฟฟ้า
ของเทศบาลไปสลับสายให้ แต่ก็ยังมีปัญหา บ้านปันง้าวจึงขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลด้วย 
เนื่องจากช่างแจ้งว่าต้องใช้หม้อแปลงเฉพาะส าหรับประปาอย่างเดียว ผมและคณะกรรมการ         
ลงความเห็นว่าให้เทศบาลพิจารณาเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าตรงประปาบ้านปันง้าวด้วย 

 

นายปริญญา -  หม้อแปลง ตอนท างบประมาณรายจ่าย แบบแปลนตอนก่อสร้างมี ๓ แสนบาท แต่ตอนท ามัน
หายไป ในแบบเหลือแค่หม้อ ๑๕ เฟส ๒ หม้อ ท าให้ไฟฟ้าตก ซับเมอร์สไหม้ ๒ ตัวแล้ว ขอความ
อนุเคราะห์นายกฯ น าเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ด้วย 

 



~ ๑๕ ~ 
 
นายกเทศมนตรี -  เป็นปัญหาใหญ่มากเรื่องนี้ ตอนนี้ให้ไฟฟ้าค านวณแบบแล้วจะเอาเข้าเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายปี ๒๕๖๔ หรือรอเงินงบประมาณพร้อมส าหรับการกันเงินหากเหลือจ่าย ต้องรอทาง ผอ.  
กองคลังสรุปงบประมาณก่อน ตอนท าประปาเงินงบประมาณเข้ามาหกล้านกว่าบาท ท าให้
งบประมาณไม่พอจ่าย จึงต้องตัดหม้อแปลงไฟฟ้าออกไปก่อน การที่ไฟฟ้าไม่พอจ่ายสาเหตุหลัก      
มาจากชาวบ้านใช้ไฟฟ้าเยอะ ท าให้ก าลังไฟฟ้าส่งมาไม่พอ ผมได้คุยกับผู้ใหญ่บ้าน ขอให้ประชาคม
หมู่บ้านมาเป็นอันดับ ๑ เข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ ครับ 

 

นายปริญญา -  เป็นปัญหาใหญ่มาก ประปาบ้านใหม่ลมเย็นไม่มีน้ าใช้ ต้องขอน้ าจากเทศบาลเสริมวันละ ๒ ล ารถ 
ชาวบ้านขอให้เทศบาลช่วยแก้ไขด้วย ไปดูปัญหาด้วย ขอให้แก้ไขด้วยครับ 

 

นายสมยศ -  ประปาบ้านใหม่ลมเย็น น้ าปั๊มไม่ขึ้นเลย ต้องขอน้ าวันละ ๒ ล ารถ ผมเขียนค าร้องอาทิตย์ละ ๑ 
ฉบับ เขียนมา ๔ ฉบับแล้ว  ปรากฏว่าน้ าไม่ไปตามแจ้งวันละ ๒ ล า ปัญหาเกิดขึ้น ชาวบ้านก็แจ้งมา  
ที่ผมทุกวัน น้ าบ่อ น้ าบาดาลก็แห้ง ใช้ไม่ได้ครับ 

 

นายกเทศมนตรี -  ประปาบ้านใหม่ลมเย็นเกิดมาตั้งแต่ฤดูแล้ง น่าสงสารชาวบ้านมากครับ ปัญหาคือไม่มีที่สาธารณะ 
จะเจาะบ่อบาดาลให้ก็ไม่ได้  มีบ่อน้ าตื้นหัวบ้านแล้ว การขอน้ าขอมาทุกวัน ทางสมาชิกสภาและฝ่าย
บริหารรับทราบปัญหาความเดือดร้อนทุกคน เจ้าหน้าที่โดยหัวหน้าวีระเข้าพ้ืนที่ด้วย หาที่สาธารณะ
เจาะบ่อบาดาล เพ่ือน าเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ ต่อไป 

 

นายวสันติ์ -  ประปาบ้านใหม่ ผมก็ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์เหมือนกัน น้ าแห้งจริงๆ ไม่มีน้ าใช้ ประปาตัวเก่าก็อยู่ใน
ส านักสงฆ์ หากท าเรื่องเจาะจะท าได้หรือไม่ ฝากท่านปลัดด้วยครับ  

 

นายศรีรัตน์ -  ท าประชาคมให้เปลี่ยนแปลงตรงส านักสงฆ์ให้เจาะน้ าได้ ได้หรือไม่ครับ 
 

นายปริญญา -  ที่ส าหรับเจาะต้องเป็นของชาวบ้านครับ ตอนนี้ยังไม่ได้มอบ ท าอะไรก็ไม่ได้ครับ 
 

นายสุชาติ -  อยากให้แก้ปัญหาเร่งด่วน ชาวบ้านเดือดร้อนครับ เรื่องรถน้ าขอให้ไปทุกวัน ชาวบ้านเตรียม
ภาชนะรอ แต่บางวันรถน้ าก็ไม่เข้าไป ฝากหัวหน้าวีระด้วย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน จัดเวรให้
ลูกน้องด้วยครับ 

 

นายศรีรัตน์ -  เรื่องไฟกระพริบบ้านหัวหนอง ๒ จุด ที่ติดใหม่ เสียไป ๑ จุด หากอยู่ในช่วงประกันฝากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดูแลด้วย 

 

นางสมพร -  ถามท่านปลัด ที่ได้สอบถามไปเมื่อ ๘ เมษายน การจัดซื้อเครื่องเทอร์โมแสกน ตอนนี้สถานการณ์
อาจจะเบาบางลง แต่อาจจะระบาดรอบสองได้ ขอให้ท่านเข้าใจด้วย เรื่องเล็กเรื่องน้อย ก็ขอให้
เทศบาลดูแลด้วย ขอถามความคืบหน้าเรื่องไปถึงไหนแล้ว เคยสอบถามมาในสภาแล้ว ส าหรับเรื่อง
ที่ดนิ ได้ส่งหนังสือมาให้ออกท่ีสาธารณประโยชน์บ้านปางม่วง การออกท่ีสาธารณะประโยชน์ต้องเป็น
เรื่องของเทศบาลเท่านั้น ที่ดินได้แจ้งมาว่าได้ส่งเรื่องมายังเทศบาลแล้ว การออกที่สาธารณประโยชน์
ในครั้งนี้ เพ่ือรองรับการเจาะบ่อบาดาล จึงขอสอบถามว่าไปถึงไหนแล้ว 

 

นายกเทศมนตรี -  เครื่องวัดไข้ไปถึงไหนแล้วให้ท่านปลัดเทศบาลชี้แจง ส่วนที่สาธารณประโยชน์ปางม่วง เทศบาล
ออกค่าใช้จ่ายในการรังวัดไปแล้ว รอการนัดหมายรังวัดต่อไป 

 

ปลัดเทศบาล -  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 
โดยยึดราคากลางจากเว็บไซต์ โดยประมาณเครื่องละ ๕๐๐ บาท แต่เทศบาลจัดซื้อเครื่องละ ๒-๓ 
พันบาท เจ้าหน้าที่จึงไม่กล้าจัดซื้อ รอ ป.ป.ช. ตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อน ตอนนี้เรามีเงินบริจาคจาก



~ ๑๖ ~ 
 

สันนิบาตเทศบาลอยู่สองหมื่นบาท รอก่อนนะครับ ที่ซื้อไว้ก็น าไปให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย์
ยืมใช้ก่อนนะครับ 

 

นายสมยศ -  ต่อเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ คือถนนทรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ หมู่ ๖ บ้านขามแดง ชาวบ้านส่งรูปมา
ให้ผม ๑๐ รูป ถนนทรุด เป็นถนนที่ท าใหม่ด้วยครับ รถสัญจรไปมาก็กลัวจะเกิดอุบัติเหตุ ผมได้แจ้ง
กองช่างแล้ว ให้ทางบริหารตอบด้วย  ส าหรับบ้านหัวหนอง หน้าบ้านผู้ช่วยจิตรถนนก็ทรุดตัว       
เป็นหลุม เป็นบ่อ เช่นเดียวกับหน้าบ้านป้าน้อยปลาเผาครับ เอายางมะตอยไปใส่ก็ได้ แต่ตอนนี้      
ยางมะตอยหมด รอยางมะตอยครับ 

 

นายดนัย -  ขอบคุณท่านรองประธานสภาที่แจ้งถนนทรุดตัวของบ้านขามแดง ผมจะไปตรวจสอบกับกองช่าง 
ขอบคุณครับ 

 

นายศักดิ์ดา -  ผมอยากเสนอสภา ๔ เรื่องดังนี้ 
    ๑. ให้มีการประชุมประจ าเดือน เดือนละครั้ง เพราะสมาชิกสภาได้รับเรื่องจากชาวบ้านมาก

ที่สุด จะได้น าปัญหามาหารือกัน 
    ๒.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน งานโครงการไหนลงหมู่บ้านให้แจ้งสมาชิกสภาทราบด้วย 

เพราะมี ๒ เขต มีสมาชิกสภารับผิดชอบแล้ว 
    ๓.  เข้าสู่ฤดูท านาแล้ว เรื่องภัยแล้ง เพลี้ยในนาข้าวมาแน่นอน ให้เทศบาลเตรียมการรองรับ

ไว้เลย 
    ๔.  รถขยะ ใช้งานแทบไม่ได้ หากรถเสีย ไม่ได้ไปเก็บขยะ ๑ อาทิตย์ ปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน 

อยากให้จัดซื้อรถขยะเป็นอันดับ ๑ ในการท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ สงสารน้องๆ 
เจ้าหน้าที่เก็บขยะ 

 

ประธานสภา -  การประชุมประจ าเดือนของสภาเทศบาล ผมเสนอให้ประชุมทุกเดือน ใครไม่มาร่วมประชุมปรับ 
หากลาจะต้องมีเหตุผล เขียนใบลามาเสนอ ท่านลาท่านต้องมีเหตุผลไม่ใช่หายไป ทุกวันที่ ๕ ของเดือน 
พร้อมฝ่ายบริหารด้วยขอให้ส่งตัวแทนมา หากตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ เลื่อนไป 

 

ประธานสภา  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
 
 

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๐  น.  
 
 

             (ลงชื่อ)  จ่าสิบเอก  แดนชัย  สันยาว ผู้บันทึกการประชุม 
                        (แดนชัย  สันยาว) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
    

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๑๐ กรกฎาคม๒๕๖๓ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ             
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 
 

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

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

 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 


