
 
        บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (คร้ังที่2) ประจำปี พ.ศ. 2563 
วันอังคารที่ 25  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่ เวลา 09.00  น.   

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

รายชื่อผูม้าประชมุ 
 

ลำดับท่ี ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 

๑ นายขยัน            เป็งเฟย ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
2 นายถาวร            จินานาง รองประธานสภาเทศบาล 
3 นายประชัน         ทาอินทร ์ เลขานุการสภาฯ 
4 นายศรีธร            บุญจันต๊ะ สท. เขต.1 
5 นายชลอ             อุปคำ ส.ท. เขต.1 
6 นายสม               ทาเกิด ส.ท. เขต.1 
7 นายเดช              บุญทวี ส.ท. เขต.1 
8 นายอัครเดช         กวีชาญวิเชียร ส.ท. เขต.1 
9 นายประเวท         จินาจันทร ์ ส.ท. เขต.2 

10 นายเสาร์คำ          นันตาล ส.ท. เขต.2 
11 นายสายเพชร        ทาโปปิน ส.ท. เขต.2 
12 นายเอนก             อินมุตโต ส.ท. เขต.2 

ผู้ลาการประชุม 
ลำดับท่ี ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง 

- - - 
ผู้ขาดการประชุม 
ลำดับท่ี ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง 

- - - 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะผูบ้ริหารเทศบาลตำบลห้วยทราย 

1 นายวัยศักดิ์      ใจเทพ นายกเทศมนตร ี
2 นายชาคริต       ธิสา รองนายกเทศมนตร ี
3 นายสมพงษ์      กีไสย รองนายกเทศมนตร ี
4 นายสุวัฒน์       อรินแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5 นายอุทัย         ชัยบุญเรือง ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี

พนักงานเจ้าหนา้ท่ี 
1 นายจีรพงค์      เต็มจิตร ์ ปลัดเทศบาล 
2 นางดรุณี         แก้วโพธา รองปลัดเทศบาล 
3 นางสาวรังสิมา   บุญชัย ผู้อำนวยการกองคลงั 
4 นายถนอม       ปัญโญ ผู้อำนวยการกองช่าง 
5 นางสาวพริม้รวี   สมงาม หัวหน้าสำนักปลัด 
6 นายกิติศักดิ์      สุวรรณพันธ์ุโสภา นิติกรชำนาญการ 

 
          /7.นายบารมี... 
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ลำดับท่ี ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง 

7 นายบารมี    บุณยรัตนสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8 นายสุรศักดิ์      จันทร์ตาเงิน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9 นางจีระนัน       เป็งเรือน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

 
จำนวนผู้มาประชุม    12  คน    ผู้ลาการประชุม – คน ผู้ขาดการประชุม – คน จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม   14  คน   
เริ่มประชุมเวลา   เวลา 09.00 น. 

-เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่
พร้อมแล้ว นายขยัน เป็งเฟย ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่2) ประจำปี        
พ.ศ.2563 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายขยัน  เป็งเฟย 1.1.แนะนำตัวพนักงานราชการโอนย้ายมาสังกัดเทศบาลตำบลห้วยทราย 
(ประธานสภาฯ)  นางสาวรังสิมา  บุญชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 
นางสาวรังสิมา บุญชัย เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) สวัสดิค่ะ ดิฉัน นางสาวรังสิมา   บุญชัย โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลป่าไหน่ 

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ภูมิลำเนา อยู่ตำบล     
เหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ดิฉันยินดีที่ได้ร่วมงานกับทางเทศบาลตำบลห้วย
ทราย ถ้ามีเรื่องงานที่จะให้ดิฉันช่วยเหลอืบอกได้นะค่ะ ดิฉันก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย
นะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 

นายขยัน   เป็งเฟย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ได้ตรวจแล้ว 
(ประธานสภาฯ) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่ อวันที่ 20 สิงหาคม 

พ.ศ.2563 เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมสภาฯ มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข ถือว่า
สภาฯ แห่งนี้รับรองรายงานการประชุมครับ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
 ไม่มี 
นายขยัน  เป็งเฟย 
 (ประธานสภาฯ) 
  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1.พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วาระที่ 2 
 

นายขยัน  เป็งเฟย เชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ สท.เดช   บุญทวี 
(ประธานสภาฯ) 
        /นายเดช บุญทวี... 
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นายเดช   บุญทวี เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เนื่องจาก ในการประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานกรรมการแปรฯ) ตำบลห้วยทราย สมัยสามญั สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 

สิงหาคม 2563 ในที่ประชุมได้มีการเลอืกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 4 ท่าน 
ได้แก่  
1.นายประเวท  จินาจันทร ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 1 
2.นายเดช  บุญทวี   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 2 
3.นายชลอ  อุปคำ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 3 
4.นายเอนก  อินมุตโต  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 4
และได้มีการกำหนดเสนอรับคำแปรญัตติ ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 
08.30 -16.30 น. ,วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 , 
และวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมผีู้เสนอแปร
ญัตติ 1 ราย และได้เชิญผู้แปรญัตติมาร่วมประชุมในวันพุธที่  19 สิงหาคม 2563  
1. ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้มีการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่ง  นายเดช  บุญทวี ได้รับเลือกเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และนายเอนก อินมุตโต  ได้รับเลือกเป็น เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ /ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๔๙ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ สภาท้อง ถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ งให้  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะต้อง
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
2. ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการแปรญัตติ โดยพิจารณา 5 แผนงาน 
จากทั้งหมด 9 แผนงาน คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 ดังนี้ 

  2.1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งบประมาณ   14,505,820   บาท 
มติท่ีประชุม เห็นควรตามร่างเดิม 

  2.2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณ        585,000   บาท 
มติท่ีประชุม เห็นควรตามร่างเดิม 

  2.3.แผนงานการศึกษา   งบประมาณ     5,247,728   บาท 
-คณะกรรมการแปรญัตติขอแปรลดแผนงานการศึกษา หมวด ค่าใช้สอย ประเภท 
ค่าเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้จากเดิม 20,000.- บาท   แปรลด   10,000.-บาท   
คงเหลือ 10,000.-  บาท  
-คณะกรรมการแปรญัตติขอแปรลดแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษาหมวด ค่าใช้สอย ประเภท ค่าเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้จากเดิม 
20,000.-บาท แปรลด 8,000.-บาท คงเหลือ 12,000.-บาท 
-คณะกรรมการแปรญัตติขอแปรลดแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   ตั้งไว้จากเดิม 
50,000.-บาท แปรลด 4,000.-บาท คงเหลือ 46,000.-บาท 
       /คณะกรรมการแปร... 
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-คณะกรรมการแปรญัตติขอแปรลดแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถามศึกษาหมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้จากเดิม 50,000.-บาท 
แปรลด 10,000.-บาท คงเหลือ 40,000.-บาท 
 จำนวนแปรลดแผนงานการศึกษา 32,000. - บาท  งบประมาณคงเหลือ  
5,215,728.-บาท 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติขอแปรลดแผนงานการศึกษา      
จำนวนแปรลดแผนงานการศึกษา 32 ,000 .- บาท   งบประมาณคงเหลือ  
5,215,720.-บาท   
2.4.แผนงานสาธารณสุข      งบประมาณ    1,472,000        บาท 
มติท่ีประชุม เห็นควรตามร่างเดิม 
2.5.แผนงานเคหะชุมชน       งบประมาณ     4,544,420       บาท 
มติท่ีประชุม เห็นควรตามร่างเดิม 
3.ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2563 โดยพิจารณาทั้งหมด 4 แผนงาน ดังนี้ 

  3.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ   70,000      บาท 
-ซึ่งได้มีผู้ยื่นเสนอแปรญัตติ คือ นายวัยศักดิ์  ใจเทพ นายกเทศมนตรีตำบล                      
ห้วยทราย ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2564 และได้เชิญผู้ขอแปรญัตติเข้าร่วมประชุมตามที่เสนอขอแปรญัตติ ดังนี้ 
ขอแปรญัตติเพิ่มแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุนเอกชน 
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านแม่ตาด จากเดิม ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  ขอแปรญัตติเพ่ิม 3,000 บาท รวม
เป็นเงิน 3,000 บาท  
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านหนองแสะ จากเดิม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  ขอแปรญัตติเพ่ิม 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท  
3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านล้านตอง จากเดิม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  ขอแปรญัตติเพ่ิม 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท  
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านสันข้าวแคบกลาง จากเดิม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  ขอแปรญัตติเพ่ิม 3,000 
บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท  
5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านหม้อ จากเดิม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  ขอแปรญัตติเพ่ิม 3,000 บาท                  
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท   
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านดอยซิว จากเดิม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  ขอแปรญัตติเพ่ิม 3,000 บาท               
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท  
 
       /7.โครงการ... 
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7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านป่าตึง จากเดิม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  ขอแปรญัตติเพ่ิม 3,000 บาท             
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท  
8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
บ้านหวยทราย จากเดิม ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  ขอแปรญัตติเพ่ิม 3,000 บาท                

   รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
รวมขอแปรญัตติเพ่ิมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้ังสิ้น 24,000.- 
บาท  งบประมาณคงเหลือ 94,000.-บาท 

            คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นชอบตามผู้เสนอแปรญัตติ 
  3.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งบประมาณ 370,000 บาท 

-ซึ่งได้มีผู้ยื่นเสนอแปรญัตติ คือ นายวัยศักดิ์  ใจเทพ นายกเทศมนตรีตำบล                 
ห้วยทราย  ได้ย่ืนขอเสนอแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
2564 และได้เชิญผู้ขอแปรญัตติเข้าร่วมประชุมตามที่เสนอขอแปรญัตติ ดังนี้ 
ขอแปรญัตติเพิ่มแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เงินอุดหนุนเอกชน 
1.โครงการ เข้า ค่าย คุณ ธรรมจริยธรรม  หมู่ ที่  1  จาก เดิม  5 ,000  บาท                        
ขอแปรญัตติเพ่ิม 5,000 บาท รวมเป็นเงิน  10,000 บาท 
2.โครงการ เข้า ค่าย คุณ ธรรมจริยธรรม  หมู่ ที่  4  จาก เดิม  5 ,000  บาท                        
ขอแปรญัตติเพ่ิม 13,000 บาท รวมเป็นเงิน  18,000 บาท 
3.โครงการ เข้า ค่าย คุณ ธรรมจริยธรรม  หมู่ ที่  8  จาก เดิม  5 ,000  บาท                        
ขอแปรญัตติเพ่ิม 5,000 บาท รวมเป็นเงิน  10,000 บาท 
4.โครงการสรงน้ำพระธาตุ หมู่ที่  2 จากเดิม 5,000 บาท  ขอแปรญัตติเพ่ิม 
5,000 บาท รวมเป็นเงิน  10,000 บาท 
5.โครงการสรงน้ำพระธาตุ หมู่ที่  3 จากเดิม 5,000 บาท  ขอแปรญัตติเพ่ิม 
5,000 บาท รวมเป็นเงิน  10,000 บาท 
6.โครงการสรงน้ำพระธาตุ หมู่ที่  5 จากเดิม 5,000 บาท  ขอแปรญัตติเพ่ิม 
5,000 บาท รวมเป็นเงิน  10,000 บาท 
7.โครงการสรงน้ำพระธาตุ หมู่ที่  6 จากเดิม 5,000 บาท  ขอแปรญัตติเพ่ิม 
5,000 บาท รวมเป็นเงิน  10,000 บาท 
8.โครงการสรงน้ำพระธาตุ หมู่ที่  7 จากเดิม 5,000 บาท  ขอแปรญัตติเพ่ิม 
5,000 บาท รวมเป็นเงิน  10,000 บาท 
รวมขอแปรญัตติเพ่ิมเป็นเงิน 48,000 บาท  รวมงบประมาณแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 418,000.-บาท   
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นชอบตามผู้เสนอแปรญัตต ิ   
3.3.แผนงานการเกษตร          งบประมาณ   95,000  บาท 

           -คณะกรรมการแปรญัตติขอแปรลดแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ
ป่าไม้ หมวด ค่าใช้สอย โครงการรณรงค์กำจัดวัชพืชและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
คืนชีวิตสู่ฝืนป่าและแหล่งน้ำ จากเดิม ตั้งไว้ 50,000 บาท ขอแปรลด 40,000  

             /บาท คงเหลือ 10,000บาท... 
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บาท คงเหลือ 10,000 บาท 

 รวมขอแปรลดเป็นเงิน 40,000.-บาท งบประมาณแผนงานการเกษตร                 
คงเหลือ 55,000.-บาท 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติขอแปรลดแผนงานการเกษตร 

3.4.แผนงานงบกลาง   งบประมาณ   16,530,032  บาท 
มติท่ีประชุม เห็นควรตามร่างเดิม            
4.วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการแปรญัตติได้สรุป การรับคำแปรญัตติ      
ทั้ง 3 วัน  โดยพิจารณาทั้งหมด 9 แผนงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีผู้ยื่นเสนอ
แปรญัตติ คือ นายวัยศักดิ์  ใจเทพ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ได้ยื่นขอเสนอ
แปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และได้เชิญผู้แปร
ญัตติมาร่วมประชุมในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมา
เพื่อดำเนินการต่อไป ครับ 

นายขยัน   เป็งเฟย        ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน    ข้อ   ๕๑     ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ)            วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ   

แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็น อย่างอื่น / เชิญ
เลขานุการสภาฯ รายงานครับ 

นายประชัน ทาอินทร ์ รายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ  การรบัแปรญัตติร่างเทศบัญญัตงิบประมาณ  
(เลขานุการสภาฯ) รายจ่าย ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่  17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 -

16.30 น. ,วันอังคารที่  18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 , และ                  
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดย (รวม 24 ช่ัวโมง) 
และ การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล                
ห้วยทราย  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  

แผนงาน ชื่อผู้เสนอแปรญัตติ ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการแปร

ญัตต ิ

ผู้ขอสงวน               
คำแปรญัตติ 

มติสภา 

1.บรหิารงานทั่วไป 
งบประมาณ 
14,505,820 บาท 

ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ เห็นควรตามร่างเดิม ไม่มี  

นายขยัน  เป็งเฟย เชิญเลขานุการสภาฯ รายงานข้อต่อไปครบั 
(ประธานสภาฯ) 
นายประชัน ทาอินทร ์  
(เลขานุการสภาฯ) 

แผนงาน ชื่อผู้เสนอแปรญัตติ ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการแปร

ญัตต ิ

ผู้ขอสงวน               
คำแปรญัตติ 

มติสภา 

2.การรักษาความ
สงบภายใน 
งบประมาณ  
585,000 บาท 

ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ เห็นควรตามร่างเดิม ไม่มี  

 
          /นายขยัน เป็งเฟย... 
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นายขยัน  เป็งเฟย เชิญเลขานุการสภาฯ รายงานข้อต่อไปครบั 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายประชัน ทาอินทร ์  
(เลขานุการสภาฯ) 
     

แผนงาน ชื่อผู้เสนอแปรญัตติ ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้ขอสงวน               
คำแปรญัตติ 

มติสภา 

3.การศึกษา 
งบประมาณ 
5,247,728 บาท 

ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ 
ขอแปรญั ตติ ลด  แผนงาน
การศึกษา 
-งานการศึกษา งบดำเนินงาน                  
หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าเดินทางไปราชการ                       
จากเดิม 20,000 บาท                 
แปรญัตติลด 10,000 บาท                 
คงเหลือ 10,000 บาท  
-แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายได้มาซ่ึงบริการ                 
ค่าเดินทางไปราชการ                     
จากเดิม 20,000 บาท               
แปรญัตติลด 8,000 บาท 
คงเหลือ 12,000 บาท  
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
จากเดิม 50,000 บาท              
แปรญัตติลด 4,000 บาท 
คงเหลือ 46,000 บาท 
-ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง จากเดิม 
50,000 บาท แปรญัตติลด 
10,000 บาท                    
คงเหลือ 40,000 บาท 

ไม่มี  

                       

ดังนั้น งบประมาณแผนงานการศึกษาคงเหลือ  5,215,728.-บาท 
 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครบั / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผม
(ประธานสภาฯ)  จะขอมติครบั 

-สมาชิกสภาฯ   ท่านใดเห็นควรตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแปรลด แผนงาน   
งานการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าเดินทางไปราชการ  /แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ค่าเดินทางไป
ราชการ ,ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม และ หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแปรลด เห็นควรด้วยโปรดยกมือข้ึน 
       /สมาชิกสภา... 
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-สมาชิกสภาฯ   ท่านใดไม่เห็นควรตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแปร แผนงาน   
งานการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าเดินทางไปราชการ  /แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ค่าเดินทางไป
ราชการ ,ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม และ หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแปรลด  ไม่เห็นควรด้วยโปรดยกมือข้ึน 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือข้ึน   
 -สมาชิกเข้าร่วมประชุม  12    คน 
 -ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
 -เห็นชอบ   11    เสียง 
 -งดออกเสียง     1    เสียง 

มติท่ีประชุม         เห็นควรตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแปรลด แผนงานการศึกษา     
 

นายขยัน  เป็งเฟย       เชิญเลขานุการสภาฯ รายงานข้อต่อไปครับ 
(ประธานสภาฯ)  
 

นายประชัน ทาอินทร ์  
(เลขานุการสภาฯ) 

แผนงาน ชื่อผู้เสนอแปรญัตติ ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้ขอสงวน               
คำแปรญัตติ 

มติสภา 

4.สาธารณสุข 
งบประมาณ 
1,472,000 บาท 
 

ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ เห็นควรตามร่างเดิม ไม่มี  

นายขยัน  เป็งเฟย เชิญเลขานุการสภาฯ รายงานข้อต่อไปครบั 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายประชัน ทาอินทร ์  
(เลขานุการสภาฯ) 

แผนงาน ชื่อผู้เสนอแปรญัตติ ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการแปร

ญัตต ิ

ผู้ขอสงวน               
คำแปรญัตติ 

มติสภา 

5.เคหะและชุมชน 
งบประมาณ 
4,544,420 บาท 
 

ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ เห็นควรตามร่างเดิม ไม่มี  

นายขยัน  เป็งเฟย เชิญเลขานุการสภาฯ รายงานข้อต่อไปครบั 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายประชัน ทาอินทร ์  
(เลขานุการสภาฯ) 
          /สร้างความเข้มแข็ง... 
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แผนงาน ชื่อผู้เสนอแปรญัตติ ความคิดเห็นของ

คณะกรรมการแปร
ญัตต ิ

ผู้ขอสงวน               
คำแปรญัตติ 

มติสภา 

6.สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
งบประมาณ 
70,000 บาท 

มีผู้เสนอขอแปรญัตติ 
 
 

นายวัยศักด์ิ    ใจเทพ                  
เสนอขอแปรญัตติเพิ่ม  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนงบเงินอุดหนุน  
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาด จาก
เดิม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้                
ขอแปรญัตติเพิ่ม 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสะ 
จากเดิม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
ขอแปรญัตติเพิ่ม 3,000 บาท                
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
 3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านล้านตอง 
จากเดิม  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
ขอแปรญัตติเพิ่ม 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
 4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4                  
บ้านสันเข้าแคบกลาง            
จากเดิม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้               
ขอแปรญัตติเพิ่ม 3,000 บาท                     
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
 5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านหม้อ จาก
เดิม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้             
ขอแปรญัตติเพิ่ม 3,000 บาท          
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
 7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอยป่าตึง 
จากเดิม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
ขอแปรญัตติเพิ่ม 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท  
 

เห็นชอบตามผูเ้สนอ     
ขอแปรญัตติเพิ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี  
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แผนงาน ชื่อผู้เสนอแปรญัตติ ความคิดเห็นของ

คณะกรรมการแปร
ญัตต ิ

ผู้ขอสงวน               
คำแปรญัตติ 

มติสภา 

 7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอยป่าตึง 
จากเดิม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
ขอแปรญัตติเพิ่ม 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท  
 8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทราย 
จากเดิม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
ขอแปรญัตติเพิ่ม 3,000 บาท                   
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท      

 
 
 
 
 
 
 

 
เห็นชอบตามผูเ้สนอ     

ขอแปรญัตติเพิ่ม 

ไม่มี  

ดังนั้น งบประมาณแผนงานการศึกษาคงเหลือ  94,000.-บาท 
 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครบั / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผม
(ประธานสภาฯ)  จะขอมติครบั 

-สมาชิกสภาฯ   ท่านใดเห็นควรตามที่มีผู้เสนอขอแปรญัตติเพิ่ม  แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเอกชน ตามที่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ
เพิ่ม  และคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบด้วย โปรดยกมือข้ึน 
-สมาชิกสภาฯ   ท่านใดไม่เห็นควรตามที่มีผู้เสนอขอแปรญัตติเพิ่ม  แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเอกชน ตามที่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ
เพิ่ม และคณะกรรมการแปรญัตติไม่เห็นชอบด้วย โปรดยกมือข้ึน 
-สมาชิกสภาฯ เห็นชอบตามร่างเดิมด้วย โปรดยกมือข้ึน 
 -สมาชิกเข้าร่วมประชุม  12   คน 
 -ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
 -เห็นชอบ   11   เสียง 
 -งดออกเสียง     1   เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นควรตามที่มีผู้เสนอขอแปรญัตติเพิ่ม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                 
งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเอกชน  

 

นายขยัน  เป็งเฟย       เชิญเลขานุการสภาฯ รายงานข้อต่อไปครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายประชัน ทาอินทร ์  
(เลขานุการสภาฯ) 
 
 
 
          /แผนงานศาสนาฯ... 
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แผนงาน ชื่อผู้เสนอแปรญัตติ ความคิดเห็นของ

คณะกรรมการแปร
ญัตต ิ

ผู้ขอสงวน               
คำแปรญัตติ 

มติสภา 

7.การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
งบประมาณ 
370,000 บาท 

มีผู้เสนอขอแปรญัตติ 
 
 

นายวัยศักด์ิ    ใจเทพ 
เสนอขอแปรญัตติเพิ่ม 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
1.โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม               
หมู่ที่ 1 จากเดิม 
5,000 บาท                        
ขอแปรญัตติเพิ่ม 
5,000 บาท รวมเป็น
เงิน  10,000 บาท 
2.โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม           
หมู่ที่ 4 จากเดิม 
5,000 บาท                        
ขอแปรญัตติเพิ่ม 
13,000 บาท                     
รวมเป็นเงิน  18,000 
บาท 
3.โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม            
หมู่ที่ 8 จากเดิม 
5,000 บาท                        
ขอแปรญัตติเพิ่ม 
5,000 บาท รวมเป็น
เงิน  10,000 บาท 
4.โครงการสรงน้ำพระ
ธาตุ หมู่ที่ 2 จากเดิม 
5,000 บาท                  
ขอแปรญัตติเพิ่ม 
5,000 บาท รวมเป็น
เงิน  10,000 บาท 
5.โครงการสรงน้ำ             
พระธาตุ หมู่ที่ 3                
จากเดิม 5,000 บาท                     
ขอแปรญัตติเพิ่ม 
5,000 บาท รวมเป็น
เงิน  10,000 บาท 
 

เห็นชอบตามผูเ้สนอขอ
แปรญัตติเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี  

                      /แผนงาน... 
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แผนงาน ชื่อผู้เสนอแปรญัตติ ความคิดเห็นของ

คณะกรรมการแปร
ญัตต ิ

ผู้ขอสงวน               
คำแปรญัตติ 

มติสภา 

 6.โครงการสรงน้ำ        
พระธาตุ หมู่ที่ 5           
จากเดิม 5,000 บาท            
ขอแปรญัตติเพิ่ม 
5,000 บาท รวมเป็น
เงิน  10,000 บาท 
7.โครงการสรงน้ำ         
พระธาตุ หมู่ที่ 6           
จากเดิม 5,000 บาท            
ขอแปรญัตติเพิ่ม 
5,000 บาท รวมเป็น
เงิน  10,000 บาท 
8.โครงการสรงน้ำ       
พระธาตุ หมู่ที่ 7          
จากเดิม 5,000 บาท            
ขอแปรญัตติเพิ่ม 
5,000 บาท               
รวมเป็นเงิน  10,000 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เห็นชอบตามผูเ้สนอขอ
แปรญัตติเพิ่ม 

ไม่มี  

ดังนั้น งบประมาณการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   418,000.-บาท 
 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครบั / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผม
(ประธานสภาฯ)  จะขอมติครบั 

-สมาชิกสภาฯ   ท่านใดเห็นควรตามที่มีผู้เสนอขอแปรญัตติเพิ่ม  แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเอกชน ตามที่มีผู้เสนอ
ขอแปรญัตติเพิ่ม  และคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบด้วย โปรดยกมือข้ึน 
-สมาชิกสภาฯ   ท่านใดไม่เห็นควรตามที่มีผู้เสนอขอแปรญัตติแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเอกชน ตามที่มีผู้เสนอขอแปร
ญัตติเพิ่ม และคณะกรรมการแปรญัตติไม่เห็นชอบด้วย โปรดยกมือข้ึน 
-สมาชิกสภาฯ เห็นชอบตามร่างเดิมด้วย โปรดยกมือข้ึน 
 -สมาชิกเข้าร่วมประชุม  12   คน 
 -ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
 -เห็นชอบ   11   เสียง 
 -งดออกเสียง     1   เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นควรตามที่มีผู้ เสนอขอแปรญัตติเพิ่ม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเอกชน 

 

นายขยัน  เป็งเฟย       เชิญเลขานุการสภาฯ รายงานข้อต่อไปครับ 
(ประธานสภาฯ)  
              /นายประชัน ทาอินทร์... 
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นายประชัน ทาอินทร ์  
(เลขานุการสภาฯ) 

แผนงาน ชื่อผู้เสนอแปรญัตติ ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการแปร

ญัตต ิ

ผู้ขอสงวน               
คำแปรญัตติ 

มติสภา 

8.การเกษตร 
งบประมาณ 
95,000 บาท 

ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ 
ขอแปรญัตติลด                
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหลง่น้ำและ
ป่าไม้ หมวด             
ค่าใช้สอย โครงการ
รณรงค์กำจัดวัชพัช             
และอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติคืน
ชีวิตสู่ฝืนป่าและแหล่ง
น้ำ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
แปรญัตติลด 40,000 
บาท คงเหลือ 10,000 
บาท 

ไม่มี  

 
นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครบั / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผม
(ประธานสภาฯ)  จะขอมติครบั      

-สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแปรลด แผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ หมวด ค่าใช้สอย ประเภท โครงการ
รณรงค์กำจัดวัชพืชและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคืนชีวิตสู่ฝืนป่าและแหล่งน้ำ 
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแปรลด  เห็นควรด้วยโปรดยกมือข้ึน 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควรตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแปรลด แผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ หมวด ค่าใช้สอย ประเภท โครงการ
รณรงค์กำจัดวัชพืชและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคืนชีวิตสู่ฝืนป่าและแหล่งน้ำ 
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแปรลด  ไม่เห็นควรด้วยโปรดยกมือข้ึน 
 -สมาชิกเข้าร่วมประชุม  12    คน 
 -ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
 -เห็นชอบ   11    เสียง 
 -งดออกเสียง     1    เสียง 

มติท่ีประชุม         เห็นควรตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแปรลด แผนงานการเกษตร งานอนุรกัษ์แหลง่ 
น้ำและป่าไม้ หมวด ค่าใช้สอย ประเภท โครงการรณรงค์กำจัดวัชพืชและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติคืนชีวิตสู่ฝืนป่าและแหล่งน้ำ 

นายขยัน  เป็งเฟย เชิญเลขานุการสภาฯ รายงานข้อต่อไปครบั 
(ประธานสภาฯ) 
         /นายประชัน ทาอินทร์... 
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นายประชัน ทาอินทร ์  
(เลขานุการสภาฯ) 

แผนงาน ชื่อผู้เสนอแปรญัตติ ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการแปร

ญัตต ิ

ผู้ขอสงวน              
คำแปรญัตติ 

มติสภา 

9.งบกลาง 
งบประมาณ 
16,530,032 บาท 

ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ เห็นควรตามร่างเดิม ไม่มี  

สรุป 9 แผนงาน รวมงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ.2564 ท้ังสิ้น 43,420,000.-บาท 
 
นายขยัน  เป็งเฟย การพิจารณาในวาระที่สองตามลำดับข้อ เสร็จสิ้นลงแล้ว มติที่ประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) เห็นชอบตามที่มีผู้เสนอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ ถือว่าสภา 

แห่งนี้ ผ่านการพิ จารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  256 4                        
ในวาระที่ 2  แล้ว ต่อไประเบียบวาระที่ 5 ครับ 
5.1.พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วาระที่ 3  

นายขยัน  เป็งเฟย  ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  ข้อ  ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที ่
(ประธานสภาฯ) สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา ท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย    

ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ / ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน ข้อ 76 ก่อนการ
ลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถ่ินตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถ่ินอยู่ในที่ 
ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถ่ินอยู่ในที่ประชุมไม่
ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมจะทำการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้ /องค์ประชุมครบ ครับ/
กระผมจะขอมติครับ  

 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โปรดยกมือข้ึน ครับ 

 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โปรดยกมือข้ึน ครับ 

  -สมาชิกเข้าร่วมประชุม  12    คน 
 -เห็นชอบ   11    เสียง 

-ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
 -งดออกเสียง     1    เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
จบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ทั้งสามวาระ 
และ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป /ต่อไป ข้อ 5.2.ขอโอนงบประมาณเพื่อ
ตั้งเป็นรายการใหม่ เชิญ นายกเทศมนตรีฯ อภิปราย ครับ  

นายวัยศักดิ์  ใจเทพ กระผมขอมอบหมายให้  รองปลัดเทศบาลฯ อภิปราย ครับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
        /นางดรุณี แก้วโพธา... 
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นางดรุณี  แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯ /สมาชิกสภา/ คณะผู้บริหาร  ทุกท่าน ข้อ 5.2. ขอโอน                    
(รองปลัดเทศบาลฯ)       งบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โดยขอโอนลดจาก เทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หน้า 76 ตั้งไว้ 500,000 บาท  
ดังนี ้
-ขออนุมัติตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานการเกษตร หมวดครุภัณฑ์ ประเภท เครื่อง
พ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่องๆละ  59,000.- บาท รวมเป็นเงิน 59,000.-บาท                   
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2562                
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน                       
ตามแผนพัฒ นาท้ อ ง ถ่ิน  (พ .ศ .25 61 -2565 ) เพิ่ ม เติ ม /เป ลี่ ยนแปล ง                           
(ครั้งที่ 3/2563)  ขอโอนเพิ่มเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
12,000 BTU จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 34,000.-บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2562 
 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครบั / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผม
(ประธานสภาฯ)  จะขอมติครบั 
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบขอโอนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์

การเกษตร(เครื่องพ่นหมอกควัน) และเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โปรดยกมือข้ึน 
ครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอโอนงบประมาณเพื่อดำเนนิการจัดซื้อ ครุภัณฑ์
การเกษตร(เครื่องพ่นหมอกควัน) และเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โปรดยกมือข้ึน 
ครับ 
 -สมาชิกเข้าร่วมประชุม  12   คน 
 -ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
 -เห็นชอบ   11   เสียง 
 -งดออกเสียง     1  เสียง 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบขอโอนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร 
(เครื่องพ่นหมอกควัน) และเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ต่อไป  ข้อ 5.3.พิจารณา
นางฐิติกาญจน์ เทพสวัสดิ์  บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ที่  4 ตำบลห้วยทราย อำเภอ                   
สันกำแพง ขออุทิศที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 16075 พื้นที่ 19 ตารางวา ให้แก่
เทศบาลตำบลห้วยทรายใช้ในประโยชน์ตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ระบุเงื่อนไข
ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ เชิญ นายกเทศมนตรีฯ อภิปราย ครับ 

นายวัยศักดิ์ ใจเทพ กระผมขอมอบหมายให้ นิติกร อภิปราย ครับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธ์โสภา เรียนประธานสภาฯ /สมาชิกสภา/ คณะผู้บริหาร  ทุกท่าน ข้อ 5.3. เมื่อวันที่ 
(นิติกร) 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นางฐิติกาญจน์ เทพสวัสดิ์  บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ที่ 

4 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง ได้ยื่นเอกสารขอความประสงค์ ขออุทิศที่ดิน
ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 16075 พื้นที่ 19 ตารางวา ให้แก่เทศบาลตำบลห้วยทราย
ใช้ในประโยชน์ตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ระบุเงื่อนไขค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ  

                 /สำหรับใน... 
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สำหรับในกรณีนี้ทางงานนิติการได้รับคำร้องไว้เรียบร้อยแล้ว และได้มีการ
ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ในการ
รับบริจาคที่ดินจากเอกชนเพือ่ใช้ประโยชน์ในทางราชการนั้นหากสว่นราชการใดไม่มี
แผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของ 
ผู้ที่แสดงความประสงค์จะยกที่ดินให้แก่ทางราชการ ส่วนราชการนั้น ๆ ไม่ควรรับ
บริจาคที่ดินดังกล่าวไว้ตั้งแต่ต้น เนื่องจากจะเป็นปัญหาในภายหลงั หากทางราชการ
มิได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นจริง และผู้ยกให้หรือทายาทได้แจ้งความประสงค์                   
ขอที่ดิน โดยระบุไว้ตามแผนชุมชนของหมู่บ้าน พ.ศ.2563 – 2565  โครงการ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่  4  ครับ ขอให้ทางสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
พิจารณา ต่อไป 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.ประเวท จินาจันทร์ 
(ประธานสภาฯ)  
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ทางนิติกรกล่าว 
(สท.เขต.2) นางฐิติกาญจน์ เทพสวัสดิ์  ขออุทิศที่ดิน พื้นที่ 19 ตารางวา ให้แก่เทศบาลตำบล

ห้วยทรายใช้ในประโยชน์ กระผมว่าเป็นสิ่งที่ยินดีอย่างยิ่ง ครับ เพื่อเราจะได้นำมาใช้
ประโยชน์ในชุมชน ต่อไป กระผมขอให้ทางเทศบาลออกใบประกาศให้แก่ผูอุ้ทศิที่ดิน
ดังกล่าวด้วย ครับ ขอบคุณครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ ปลัดเทศบาลฯ 
(ประธานสภาฯ) 
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่นิติกรได้กล่าวข้าง 
(ปลัดเทศบาลฯ) ต้น ไปแล้วนั้น กระผมได้รับแจ้งจากท่าน สท.ประเวท จินาจันทร์ว่ามีทางราษฎรจะ

มีการอุทิศที่ดินให้แก่เทศบาลตำบลห้วยทรายใช้ในสาธารณประโยชน์ กระผมได้ลง
ไปดูพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทางนิติกรได้รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำหนังสือในการ
มอบอุทิศที่ดินให้ ตามข้ันตอนต่อไป ตามหนังสือที่นิติกรได้กล่าวข้างต้นไปแล้วนั้น 
ยังมีหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0723/ว2251 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 
2544 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้หรือกรณีเข้า
ไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3537 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 
2560 เรื่อง การบริหารโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยางยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสือบอกว่า หลักการในรับบริจาคที่ดินจากเอกชน 
ให้ถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ทางราชการ หากไม่มีแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจน
รองรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ประสงค์จะยกที่ดินให้แก่ทาง
ราชการ ส่วนราชการไม่ควรรับบริจาคตั้งแต่ต้น เนื่องจากจะเป็นปัญหาภายหลัง 
หากราชการมิได้เข้าไปใช้ประโยชน์นั้นจริง และผู้ยกให้หรือทายาทได้แจ้งความ
ประสงค์ขอที่ดินคืน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีเอกสารหลักฐาน ตาม
หนังสือสั่งการต่อไปครับอีกทั้งยัง หนังสือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2535 และที่แก้
เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 พ.ศ.2558 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุน้ัน ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 

           /สภาหน่วยการ... 
  






