
  
 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
สมัยสามญั สมัยที่ 4 (คร้ังที่ 1) ประจำป ีพ.ศ. ๒๕63 

วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม  ๒๕63 ตัง้แต่ เวลา 09.00  น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 

1 นายขยัน          เป็งเฟย ประธานสภาเทศบาล 
2 นายประชัน      ทาอินทร์ เลขานุการสภาฯ 
3 นายชลอ          อุปคำ ส.ท. เขต.1 
4 นายศรีธร        บุญจันต๊ะ ส.ท. เขต 1 
5 นายสม           ทาเกิด ส.ท. เขต.1 
6 นายเดช          บุญทว ี ส.ท. เขต.1 
7 นายอัครเดช     กวีชาญวิเชียร ส.ท. เขต.1 
8 นายประเวท     จินาจันทร์ ส.ท. เขต 2 
9 นายเสาร์คำ     นันตาล ส.ท. เขต.2 

10 นายสายเพชร    ทาโปปิน ส.ท. เขต.2 
11 นายเอนก        อินมุตโต ส.ท. เขต.2 

รายช่ือผู้ลาประชุม 
1 นายถาวร         จินานาง รองประธานสภาฯ 

รายช่ือผู้ขาดการประชุม 
- - - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยทราย 

1 นายวัยศักดิ์    ใจเทพ นายกเทศมนตรี 
2 นายชาคริต      ธิสา รองนายกฯ 
3 นายสมพงษ์     กีไสย รองนายกฯ 
4 นายสุวัฒน์      อรินแก้ว เลขานุการนายกฯ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
1 นายจีรพงค์     เต็มจิตร์ ปลัดเทศบาล 
2 นางดรุณี        แก้วโพธา รองปลัดเทศบาล 
3 นางสาวรังสิมา   บุญชัย ผู้อำนวยการกองคลัง 
4 นายถนอม      ปัญโญ ผู้อำนวยการกองช่าง 
5 นายกิติศักดิ์     สุวรรณพันธุ์โสภา นิติกรชำนาญการ 
6 นางสาวคนึงนิจ  ดาวเวียงกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
7 นายบารมี  บุณยรัตนสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8 นายสุรศักดิ์      จันทร์ตาเงิน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9 นางจีระนัน      เป็งเรือน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

       จำนวนผู้มาประชุม         11   คน   รายชื่อผู้ลาการประชุม    1  คน   รายชื่อผู้ขาดการประชุม   –   คน                          
       จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม     13 คน 
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เริ่มประชุม  เวลา   09.00  น. 
 เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่
พร้อมแล้ว นายขยัน เป็งเฟย ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ     
สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม  2563 ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

1. แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสืออำเภอสันกำแพง ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.22/3410               
ลงวันที่ 23 กันยายน 2563  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563   
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 
 

นายขยัน  เป็งเฟย ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 

2563 แล้ว เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาครับ / สมาชิกสภา ฯ ท่านใด
ต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือไม่ / เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข ถือว่าสภาฯ 
แห่งนี้รับรองรายงานการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีพิจารณา 
นายขยัน  เป็งเฟย 5.1. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 มาตรา ทศ/วรรค 5  
(ประธานสภาฯ)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14) เชิญ ฝ่ายบริหาร 

ครับ 
นายวัยศักดิ์ ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ / สมาชิกสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ครับ  ให้นายกเทศมนตรีจัดทำ 
(นายกเทศมนตรีฯ)        รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง ไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำ

ทุกปี  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติมจนถึง                   
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบล             
ห้วยทรายเป็นประจำทุกปี วรรค 6 ให้ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทรายด้วย นั้น 

       ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา คือในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระผมและ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยทราย ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความ 

  
          /เดือดร้อน... 
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เดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนใน
พ้ืนที่มากที่สุด และเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดจากการบริหารงาน
ตามท่ีได้มุ่งหวังเอาไว้ ภายใต้ข้อจำกัดในหลายๆด้าน ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหารได้ 

  เข้ามาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง โดยการแก้ไขปัญหา
เราจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลส่วนใหญ่มากที่สุด ในโอกาสนี้
กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียด
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย  
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ส่วน
ราชการ

ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

Overlay ซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาด 
220,000 220,000 เงินงบประมาณ

เทศบัญญัติ 
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพักซอยหลังบ้าน นางฟองคำ อุดคำ 
หมู่ที่ 4 บ้านสันเข้าแคบกลาง 

220,000 212,500 เงินงบประมาณ
เทศบัญญัติ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลห้วยทราย 

45,000 45,000 เงินงบประมาณ
เทศบัญญัติ 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลห้วยทราย 

61,000 61,000 เงินงบประมาณ
เทศบัญญัติ 

กองช่าง 

5 โครงการต่อเติมหลังคาโรงจอดรถดับเพลิง อาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล 
ห้วยทราย 

44,000 44,000 เงินงบประมาณ
เทศบัญญัติ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันเข้าแคบกลาง 

597,500 597,500 เงินงบประมาณ
เทศบัญญัติ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
Overlay ซอย 10 หมู่ที่ 3 บ้านล้านตอง 

550,000 550,000 จ่ายจากเงินทุน
สำรอง/เงิน

สะสม 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
Overlay หมู่ที่ 6 บ้านดอยซิว บริเวณสามแยก
เพชรสันกำแพง ไปบ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 

369,000 369,000 จ่ายจากเงินทุน
สำรอง/เงิน

สะสม 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างผนังกันดินพร้อมแผ่นพ้ืนสำเร็จรูป
ขยายถนนบริเวณข้างร้าน ท.วัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 5 

750,000 750,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

กองช่าง 

10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 263,900 263,900 กรมทรัพยากร
น้ำบาดาล 

กองช่าง 

11 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองเงือก 418,000 418,000 อบจ. อบจ. 
 รวมเป็นเงิน 3,538,400 3,530,900   

 
 

 
 
    /ยุทธศาสตร์ที่ 2...  



 

     -4- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย  
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

10,000 4,323 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า 

48,000 44,100 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 

3 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
(จ้างหมาจัดเก็บขยะ) 

1,000,000 1,105,497 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคที่เกิด
ตามฤดูกาล 

50,000 75,247 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 

5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 48,315 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

1,200,000 874,260 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000 11,227,300 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 

8 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,131,200 1,989,600 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 

9 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 114,000 109,500 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 

10 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 160,000 160,000 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 

11 โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน (อุดหนุนโรงเรียน
วัดล้านตอง) 

30,000 30,000 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

12 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 
วัดล้านตอง 

488,000 456,120 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

13 โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
วัดล้านตอง 

475,500 382,318 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

14 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา 
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (ม.1 - 8) 

40,000 40,000 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 

15 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน (DLTV) 

31,700 
 

25,800 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กรมส่งเสริมฯ 

กองการศึกษา 

รวมเป็นเงิน 17,828,400 16,572,380   
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 3... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย  
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญ
ทางศาสนา 

15,000 15,000 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง 10,000 4,545 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 
3 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาตำบล 

ห้วยทราย 
20,000 18,229 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

4 โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 35,000 35,000 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

5 โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและของดี
สันกำแพง 

70,000 70,000 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

6 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หมู่ที่ 5 20,000 20,000 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

7 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม หมู่ที่ 1 10,000 10,000 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

8 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม หมู่ที่ 4 10,000 10,000 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

9 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม หมู่ที่ 8 10,000 10,000 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

10 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ม.1 - 8) 40,000 40,000 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

11 โครงการอบรมธรรมสัญจร หมู่ที่ 3 บ้านล้านตอง 20,000 20,000 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

รวมเป็นเงิน 260,000 252,774   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้  
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย  
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน  
(หมู่ท่ี 1- 8) 

80,000 80,000 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 

รวม 80,000 80,000   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้  
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย  
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

ส่วน
ราชการ

ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 30,000 13,575 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสำคัญ 
10,000 4,005 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 

3 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบตักิารร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.สันกำแพง จ.
เชียงใหม ่

20,000 20,000 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 

4 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด อำเภอสันกำแพง 

25,000 25,000 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 

รวมเป็นเงิน 85,000 62,580   
     /ยุทธศาสตร์ที่6... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้  
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย  
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

ส่วน
ราชการ

ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 20,000 18,600 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 
2 โครงการจัดประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลห้วยทราย 
41,000 33,990 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 

รวมเป็นเงิน 61,000 52,590   
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้  
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย  
(บาท) 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

ส่วน
ราชการ

ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน 5,000 3,250 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำเสีย

จากครัวเรือนและสถานประกอบการ 
13,000 10,700 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 

3 โครงการบริหารจัดการน้ำตำบลห้วยทราย 50,000 50,000 เทศบัญญัติ สำนักปลัด 
รวมเป็นเงิน 68,000 63,950   

 

สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  7  ด้าน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

3,538,400 3,530,900 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 17,828,400 16,572,380 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

260,000 252,774 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

80,000 80,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

85,000 62,580 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  61,000 52,590 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 68,000 63,950 

รวมเป็นเงิน 21,920,800 20,615,174 
    

 

 

     /ท่านประธาน... 
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ การกำหนดนโยบายการบริหารนั้น 
กระผมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เพ่ือก้าวไปสู่เมืองแห่งการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน กระผมจะบริหาร
เทศบาลตำบลห้วยทรายโดยคำนึงถึงความถูกต้องเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรม
มาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการทำงาน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบล
ห้วยทรายอย่างแท้จริง ขอบคุณครับ                               

นายขยัน  เป็งเฟย ขอบคุณครับ   ฝ่ายสภาเทศบาล ฯ  รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจำปี 
(ประธานสภาฯ)           2563 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)  มาตรา 
   48 ทศ/วรรค 5 ต่อไป ระเบียบวาระที่ 5  ข้อ 5.2. รายงานติดตามและประเมิน 
   แผน ประจำปี 2563 ตาม ข้อ 29 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
   จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้มีการดำเนินการภายในเดือน  
   ธันวาคมของทุกปี เชิญ ฝ่ายบริหารชี้แจง ครับ 

นายวัยศักดิ์ ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ ขอมอบหมายให้  ปลัด เทศบาลฯ  เป็ นผู้ ชี้ แจง ครับ               
(นายกเทศมนตรีฯ) 

นายจีรพงค์ เต็มจิตร์ เรียนประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาทุกท่าน  รายงานติดตามและประเมินแผน   
  (ปลัดเทศบาลฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลแผนเทศบาลตำบล              

ห้วยทราย ได้มีการประชุม  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีมติเห็นชอบใน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปี
งบประมาณ 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน                   
นับแต่วันรายงานเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ในระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เทศบาล
ตำบลห้วยทราย ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลห้วยทราย แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) โดยพิจารณาความ
สอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น วิสัยทัศน์  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงห้าปี  (พ.ศ.2561 - 2565) และการจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือ
จัดทำเป็นรายงานการติดตาม และประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ  

        /ในส่วนที่ 2... 
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ในส่วนที่  2 นี้  จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น วิสัยทัศน์  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในช่วงสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) และการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศ
ทางการพัฒนาที่เทศบาลตำบลห้วยทราย ได้กำหนดไว้และได้นำมาใช้เป็นกรอบใน
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป ผมขอสรุปผลการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินแผน ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังนี้ ผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2563 มีจำนวนโครงการและงบประมาณตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)   รวมทั้งสิ้น 268 โครงการ จำนวน
งบประมาณ 42 ,500 ,000.- บาท ซึ่งจากข้อสังเกตจะพบว่า ในการจัดทำ
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) มีการดำเนินการครบทั้ง 7 ยุทธศาสตร์   
ตั้งแต่จะให้ความสำคัญในส่วนของยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน มากเป็นอันดับ 1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2563 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ

ตาม
แผนพัฒนา 

โครงการที่
ดำเนินการ
ตามเทศ
บัญญัติ 

โครงการที่
ดำเนินการ
ใช้จ่ายเงิน

สะสม 

โครงการ
อื่น ๆ 

รวมโครงการที่
ดำเนินการทั้งสิ้น 

โครงการที่ไม่ได้
ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาฯ 

 จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

117 19 4 8 31 26.50 86 73.50 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

54 17     17 31.48 37 68.52 

3.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ ์
ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

43 5     5 11.63 38 88.37 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

17 8     8 47.06 9 52.94 

5. การป้องกัน บรรเทาสา
ธารณภัยและการรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

12 3     3 25.00 9 75.00 

6. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

15 6     6 40.00 9 60.00 

7.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 3     3 30.00 7 70.00 

รวม 268 61 4 8 73 27.24 195 72.76 
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                 /ตามบัญชี... 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.       โครงการตามแผนพัฒนา พ.ศ.2561-2565 จ านวน 268 โครงการ
2.      โครงการทีด่ าเนินการตามเทศบัญญัติ จ านวน 61 โครงการ
3.      โครงการทีด่ าเนินการใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 4 โครงการ
4.      โครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนทัว่ไป จ านวน 6 โครงการ
5.      โครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุนจากกรมทรัพยากรน  าบาดาล จ านวน 1 โครงการ
6.      โครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 โครงการ
โครงการท่ีด าเนินการท้ังส้ิน จ านวน 73 โครงการ
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ จ านวน 195 โครงการ

          โครงการท่ีด าเนินการเบิกจ่ายตามแผนพัฒนา ปี 2563

งบปกติ เงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

4,554,500 18.29 2,635,500       10.58 7,190,000         28.87

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 17,191,200 69.03 17,191,200       69.03

3.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปัิญญา
ท้องถ่ิน

200,000 0.80 200,000           0.80

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

80,000 0.32 80,000             0.32

5. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

45,000 0.18 45,000             0.18

6. การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี่ 130,000 0.52 130,000           0.52

7.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

68,000 0.27 68,000             0.27

รวม 22,268,700 89.42 2,635,500     10.58 24,904,200     100.00
โครงการทีไ่ด้รับการอุดหนุนจากกรมทรัพยากรน  าบาดาล 418,000 418,000
โครงการทีไ่ด้รับการอุดหนุนจาก อบจ. 263,900 263,900
รวมจ านวนเงินท้ังส้ิน 22,950,600 89.42 2,635,500     10.58 25,586,100     100.00

รวมท้ังส้ิน
ยุทธศาสตร์

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ
1.  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 42,500,000 บาท

2. โครงการตามเทศบัญญัติ จ านวน 6,948,300 บาท
จ านวน 61 โครงการ

3. โครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนทัว่ไป จ านวน 15,240,400 บาท
จ านวน 6 โครงการ

4.   โครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุนจากกรมทรัพยากรน  าบาดาล จ านวน 418,000 บาท
จ านวน 1 โครงการ

5.  โครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 263,900 บาท
จ านวน 1 โครงการ

6.   จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 2,635,500 บาท
จ านวน 4 โครงการ

รวมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 73 โครงการ
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน จ านวน 25,506,100 บาท
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ตามบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ การดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ รายละเอียดกระผมขอ
มอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้อ่านรายละเอียดครับ                                                                            

นายขยัน เป็งเฟย   เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                     
(ประธานสภาฯ) 

นายบารมี บุณยรัตนสุนทร เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารทุกท่านตามที่ปลัด                                         
(นักวิเคราะห์ฯ)   ได้รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
           ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ .2563  กระผมขอชี้ แจงรายละเอียด 
     ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ครับ   

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้สมาชิกสภาฯ ดูตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 21 – 69 ครับ 
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์ เรียนประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาทุกท่าน  รายงานติดตามและประเมินแผน   
(ปลัดเทศบาลฯ)           ประจำปีงบประมาณ 2563 

คณะกรรมการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา
ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้                                                                          
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 - 2565) มีจำนวนมาก ซึ่ง
ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด                                                                              
3. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุใน
แผนพัฒนายังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้
โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่า งบประมาณในการดำเนินการ                               
4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและ
ทันต่อความ ต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า                                                                                      
5. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid – 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่
ตำบลห้วยทราย 

/ข้อสังเกต... 
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ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข  
1. เทศบาลตำบลห้วยทรายควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของคนใน ท้องถิ่นเพ่ือสร้างเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น   
2. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติ 
และการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง    
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วม  และเสนอ
ปัญหาความต้องการ อย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  
4. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับงบประมาณ ที่เทศบาลตำบลห้วยทรายได้รับการจัดสรร เพราะการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของเทศบาลตำบลห้วยทรายที่จะ
ดำเนินการจะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตำบลห้วยทรายนั่นเอง  
5. เตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid – 19 
โดยดำเนินตามแนวทาง หรือมาตรการที่รัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่าง
เคร่งครัด                                                                                           
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
ท้องถิ่นอย่าง แท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดย 
เทศบาลตำบลห้วยทรายเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ดังกล่าว   
และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบอย่างทั่ วถึ ง เ พ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความ
เจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้น จะเป็น การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล   การติดตามและประเมินผล
โครงการ เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตาม
และประเมินผล การพัฒนา โดยเทศบาลตำบลออกคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยทราย ที่ 
925/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย เพ่ือให้เป็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 วรรค 6 ข้อ 28  และข้อ 
29(3) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เบี ย บ ฯ                                         
(1 )  ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น ที่ ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น คั ด เลื อ ก จ ำ น ว น ส า ม ค น                                        
(2 ) ผู้ แทนประชาคมท้องถิ่ นที่ ป ระชาคมท้องถิ่นคัด เลื อกจำนวนสองคน                             
(3 ) ผู้ แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่ ผู้ บริหารท้องถิ่นคัด เลือกจำนวนสองคน                       
(4 )  หั ว ห น้ า ส่ ว น ก า ร บ ริ ห า ร ที่ คั ด เ ลื อ ก กั น เอ ง จ ำ น ว น ส อ ง ค น                                         
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน                                             

/ให้คณะกรรมการ... 



   -12- 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีก 
หนึ่งคนทำ หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่
ในตำแหน่งคราวละสองปี อาจได้รับ การคัดเลือกได้อีก   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้                    
1. กำหนดแนวทาง และวิธีการในการจัดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                         
2. ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา                                                    
3. รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี                        
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย ประกอบด้วย                                         
๑.  ปลัดเทศบาล         หัวหน้าคณะทำงาน                   
2. รองปลัดเทศบาล    คณะทำงาน                     
3.  ผู้อำนวยการกองช่าง     คณะทำงาน                               
4.  ผู้อำนวยการกองคลัง        คณะทำงาน                             
5. ผู้อำนวยการกองการศึกษา   คณะทำงาน                  
6. หัวหน้าสำนักปลัด        คณะทำงาน                                   
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     คณะทำงาน                                    
8. ผู้ชว่ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะทำงาน                        
9. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   คณะทำงาน 

   อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน   
มีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย ดังนี้ 
๑. ปลัดเทศบาล มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตลอดจนกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของคณะทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
2. ผู้อำนวยการกองช่าง รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan เกี่ยวกับข้อมูล
ระบุพิกัดโครงการ และรายงาน GIS และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
3. ผู้อำนวยการกองคลัง รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan เกี่ยวกับการ
ลงนามสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายเงิน สถานการณ์ดำเนินการ รายรับ และ
รายจ่าย และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย   
4. ผู้อำนวยการกองการศึกษา รับผิดชอบในด้านการติดตามและตรวจสอบโครงการ
ที่ดำเนินงานของกองการศึกษา ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
5. หัวหน้าสำนักปลัด ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ การจัด ประชุม
คณะกรรมการ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
       /6.นักวิเคราะห์... 
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6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan 
เกี่ยวกับข้อมูล วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และการวางแผน การเปลี่ยนแปลงแผน ขอ
อนุมัติงบประมาณ นโยบายเร่งด่วน (ยาเสพ ติด) ดูแลระบบในภาพรวม รวมถึงทำ
หน้าที่ประสานงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านนำเข้าข้อมูลด้านอ่ืนๆ ลงใน ข้อมูล
ระบบ e-Plan ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการดำเนินงานด้านงานธุรการ การ
จัดประชุม คณะกรรมการฯ จดบันทึกรายงานการประชุม และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปภาพในการ
ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการทำรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย และงานอ่ืน ๆ ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย  

 ผลการพิจารณาการติดและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          
สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

        คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
           เทศบาลตำบลห้วยทราย กำหนดประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ การประเมินผล
โครงการจะกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ และความล้มเหลวของโครงการ รายการประเมินผลจะพิจารณา
เรืองปริมาณ ค่าใช้จ่าย คุณภาพ ความพึงพอใจ การให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์ และ
ผลที่ได้รับก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม นำไปสู่การประเมินผลว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะได้ผลประเมินในภาพรวม 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ     ชาย    52.67 %    หญิง   47.33 % 
 
2.  อาย ุ   ต่ำกว่า  20  ปี     1.33 %   20 – 30 ป ี  20.67 % 

  31 – 40 ป ี   36.67 %   41 -50  ปี   14.00 % 
  51 - 60 ปี)   19.33 %   มากกว่า  60 ปี (12)  8.00 % 

 
3. การศึกษา   ประถมศึกษา   28.99 %   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 20.67%  
    อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   6.00%   ปริญญาตรี    38.67 %  

  สูงกว่าปริญญาตรี    5.67%   อ่ืน ๆ     7.33 % 
 
4.  อาชีพหลัก   รับราชการ       10.12 %   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  8.00 % 

  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว    16.67 %   รับจ้าง  22.60 % 
  นักเรียน นักศึกษา        3.34 %     เกษตรกร    39.27 % 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................................................................  

 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยทราย 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
          /ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ความพึงพอใจ ร้อยละ 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนในเขตเทศบาลฯ 85.07 
2. การก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำในเขตเทศบาลฯ 86.67 
3. การปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลและรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ 89.07 
4. การขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในเขตเทศบาลฯ 89.47 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ความพึงพอใจ ร้อยละ 

1. การให้บริการด้านการแพทย์และการบริการด้านการสาธารณสุขในเขตเทศบาลฯ 87.60 
2. การฝึกอบรมให้ความรู้และการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน 84.67 
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน พัฒนาเทศบาลฯและการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ 88.13 
4. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ 88.27 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 
1. การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม 84.80 
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลฯ ที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 84.27 
3. การส่งเสริมการฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 87.47 
4.  การจัดกิจกรรมประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลห้วยทราย 88.40 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพึงพอใจ ร้อยละ 

1.  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 83.60 
2.  การส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การแปรรูป และพัฒนาสินค้าภายในชุมชน 84.67 
3.  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 84.53 
4.  การให้ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
ของคนในชุมชน 85.07 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 
1. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ 
 นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ 90.13 
2. ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย รวมทั้งอัคคีภัย 91.47 
3.  การจัดรถบริการรับส่งผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่บริการของเทศบาลฯ 93.60 
4. การส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศการสำคัญ 92.40 

 
 
 
 
          /ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ความพึงพอใจ ร้อยละ 

1. การให้บริการด้านการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 87.87 
2. การสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและการให้ความช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ 89.07 
3. การดูแล รักษาความสะอาด และการให้บริการต่างๆ ในเทศบาลฯ 89.73 
4. การใช้โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพ่ือรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและ 

 นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ 90.40 
ยุทธศาสตร์ที่ 7.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 
1. การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในเขตเทศบาลฯ 88.53 
2. การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลฯ 87.60 
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลฯ 88.80 
4. การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลฯ 88.93 

ครับกระผมได้สรุปรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563  เทศบาลตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  ให้ทางสภา
เทศบาลตำบลห้วยทราย รับทราบครับ       

นายขยัน  เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายข้อ 5.3. (3) หรือไม่ครับ / เชิญ สท.ศรีธร     
(ประธานสภาฯ) บุญจันต๊ะ  
นายศรีธร   บุญจันต๊ะ เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ  และคณะผู้บริหารทุกท่าน ตามที่ปลัดเทศบาล

ตำบลห้วยทรายได้ชี้แจง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โครงการที่ยังไม่ได้
ดำเนินการต้องตกเป็นเงินสะสมหรือไม่ครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ     
(ประธานสภาฯ) 
นายวัยศักดิ์   ใจเทพ เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมขอมอบหมายให้ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง ครับ     

  

นายขยัน  เป็งเฟย เชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง ครับ     
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวรังสิมา  บุญชัย เรียนประธานสภาฯ / สมาชิสภาฯ/ คณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงเพ่ิมเติมจาก 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย โครงการที่กันเงินไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่ะ 
นายขยัน  เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปราย ข้อ  5.2.  หรือไม่ครับ  /  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ    
(ประธานสภาฯ)  ถือว่าสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3.พิจารณา(ร่าง) เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย เรื่อง การ
ควบคุมควันไฟและฝุ่นละออง จากการเผา เทศบาลตำบลห้วยทราย พ.ศ.2564 
เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย เสนอร่างเทศบัญญัติตำบลห้วยทราย เรื่อง 
การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา เทศบาลตำบลห้วยทราย พ.ศ.2564 

 
          /นายวัยศักดิ์ ใจเทพ... 
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นายวัยศักดิ์   ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารงานทุกท่าน การพิจารณา(ร่าง) 
(นายกเทศมนตรีฯ) เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย    เรื่อง   การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา  

เทศบาลตำบลห้วยทราย พ.ศ.2564 เนื่องจากในพ้ืนที่ภาคเหนือ และจังหวัด
เชียงใหม่ ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม จากการเผาป่า และเผาในพ้ืนที่โล่ง 
ในช่วงฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี ทำให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วย ดังนั้นเพ่ือให้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษ จากควันและฝุ่น
ละออง ในเขตเทศบาลตำบลห้วยทราย จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้  ตามที่ทาง
สมาชิกสภาฯ ได้รับตัวร่างเทศบัญญัติเทศบัญญัติตำบลห้วยทราย  เรื่อง การควบคุม
ควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา กระผมขอเสนอหลักการและเหตุบันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบเทศบัญญัติตำบลห้วยทรายเรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่น
ละอองจากการเผา พ.ศ.2564 
หลักการ 
โดยเป็นการสมควรตามเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการ
เผา พ.ศ.2564 

เหตุผล 
เนื่องจากในพ้ืนที่ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม 
จากการเผาป่า และเผาในพ้ืนที่โล่ง ในช่วงฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี ทำให้ประชาชน
เกิดการเจ็บป่ วย ดั งนั้ น เพ่ือให้การป้องกันและแก้ ไขปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดมลพิษ จากควันและฝุ่นละออง ในเขตเทศบาลตำบลห้วยทราย          
จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้ 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย 
เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2564 

 

   โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติตำบลห้วยทราย ว่าด้วยการควบคุมควันไฟและ
ฝุ่นละอองจากการเผา 
            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล         
พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่น
ละอองจากการเผา พ.ศ.2564” 
  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลห้วยทราย ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย แล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอ่ืนใดของเทศบาลตำบลห้วยทราย
ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้บังคับแทน 
 
 
 
             /หมวด 1... 
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หมวด 1 
บททั่วไป 

  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามเทศบัญญัตินี้ 

“การเผา” หมายความว่า การจุดไฟเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง ต้นไม้ หรืออ่ืนใด อันเหตุ     
ให้เกิด ควัน ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

หมวด 2 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

  ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ 
(1) โฆษณาให้ประชาชนได้รับทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติ 
(2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด 
(3) ตักเตือนผู้กระทำความผิดหรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขหรือขจัดสภาพรกรุงรังหรือ

ความไม่เรียบร้อยให้หมดไป 
(4) รายงานการกระทำผิดของผู้กระทำความผิดซึ่งไม่เชื่อฟัง เพ่ือให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดำเนินการปรับตามเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ใด ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืช ที่ตนปลูกไว้

หรือ ที่ขึ้นเองในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลย ให้มีการทิ้งสิ่ งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย ในบริเวณที่ดินของตนการปล่อยปละละเลยนั้น มีสภาพที่อาจทำให้เป็นการเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้
ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความผิด ตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะ พืชไร่ ตอซังข้าว หญ้าแห้ง ต้นไม้ หรือสิ่งอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นการ

เผา ในที่ดินของตนเอง หรือที่ดินของผู้อ่ืน หรือบริเวณทางสาธารณะ หรือป่าไม้ ในลักษณะที่ทำให้เกิดควัน
หรือฝุ่นละออง อันเป็นอันตรายต่อ สุขภาพประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น 

ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใด 
(1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนพ้ืนที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลห้วยทราย 
(2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนเองในสภาพที่ ประชาชนอาจ

ได้เห็นจากท่ีสาธารณะ หรือในสถานที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลาม 
ข้อ 9 หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ อาจจัดการตามความจำเป็น เพ่ือป้องกันมิให้มีการเผา การป้องกันการลุกลามของไฟ หรือ
ดำเนินการใดๆ กับสภาพพ้ืนที่ ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ เช่น การทำแนวกันไฟ การตัดถาง การรื้อถอน โดย
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย สำหรับการนั้น  

 
 
 
        /หมวด 3... 
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หมวด 3 
บทลงโทษ 

 

  ข้อ 10 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่     
ตามข้อ 5 ต้องระหว่างโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท 
  ข้อ 11 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่        
ตามข้อ 5 หรือฝ่าฝืน ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ต้องระหว่างโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาท แต่ไม่เกิน       
หนึ่งพันบาท    

ข้อ 12 ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย เป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ มีอำนาจออก
ระเบียบ หรือคำสั่งและประกาศ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

เพ่ือให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ทุกท่านพิจารณารับหลักการต่อไป 
ครับ 

 

นายขยัน  เป็งเฟย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 
(ประธานสภาฯ)            แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ   

วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติ
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น หรือไม่ หากมีสมาชิกสภา ท้องถิ่นประสงค์
จะอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร แล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ            
ก็ได้ /เชิญสมาชิกสภาฯ พิจารณาครับ /เชิญ สท.เดช   บุญทวี ครับ 

นายเดช   บุญทวี  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน เรื่อง การควบคุมควัน
(สท.เขต.1)  ไฟและฝุ่นละอองจากการเผา  กระผมเห็นว่าตำบลห้วยทรายมีพ้ืนที่การทำนา  ทำไร่   

และมีการเลี้ยงวัว จึงไม่สามารถไม่ให้มีการเผาไม่ได้ ถ้ามีเทศบัญญัติการควบคุมควัน
ไฟและฝุ่นละอองจากการเผา จะมีผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ตำบลห้วยทราย
หรือไม่ ครับ 

นายขยัน   เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ / เชิญ นายสายเพชร   ทาโปปิน                           
(ประธานสภาฯ)  
นายสายเพชร ทาโปปิน เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน เรื่อง การควบคุม  
(สท.เขต.2) ไฟและฝุ่นละอองจากการเผา กระผมเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง ช่วงฤดูใบไม้ร่วง 

จึงทำให้ประชาชนเกิดการเผา ถ้ามีเทศบัญญัติการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจาก
การเผา ในช่วงนี้จะต้องมีผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ตำบลห้วยทรายอย่าง
แน่นอนครับ กระผมอยากจะให้ การเผาประกาศเป็นช่วงๆ ครับ ขอบคุณครับ 

นายขยัน   เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ / เชิญ นายประเวท    จินาจันทร์                            
(ประธานสภาฯ) 

       

นายประเวท  จินานจันทร์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน เรื่อง การควบคุม 
(ส.ท.เขต2) ควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา กระผมสังเกตเรื่องการเผา การควบคุมการไฟป่า

ในพ้ืนที่ตำบลห้วยทรายตอนนี้ 88 เปอร์เซ็นต์ ของตำบลห้วยทรายได้เกิดการเผา
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ประกาศไม่ให้เผาทางประชาชน ก็ปฏิบัติตาม 
ประกาศ แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังสามารถเผาได้เพราะเนื่องจากยังไม่มีการประกาศ 

                   /หยุดเผา... 
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หยุดเผาเพราะฉะนั้นประชาชนก็ปฏิบัติตามที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศ ถ้าเกิด
ว่าทางเทศบาลตำบลห้วยทราย ได้ออกเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่น
ละอองจากการเผา เช่น เผาถ่าน อบไม้ เผาพืชไร ตอซังข้าว หญ้าแห้ง ฯลฯ กระผม
อยากให้ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเผาฉบับเดิม ครับ กระผมเกรงว่าจะเกิด
ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีตำบลห้วยทราย ครับ 

นายขยัน   เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ / เชิญ นายศรีธร  บุญจันต๊ะ                           
(ประธานสภาฯ)  
นายศรีธร บุญจันต๊ะ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน เรื่อง การควบคุม 
(ส.ท.เขต.1)  ควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ตามท่ีกระผมได้อ่านเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม 

ควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา กระผมไม่เห็นด้วย ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะ                
พืชไร่ ตอซังข้าว หญ้าแห้ง ต้นไม้ หรือสิ่งอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นการเผา ในที่ดินของ
ตนเอง หรือที่ดินของผู้อ่ืน หรือบริเวณทางสาธารณะ หรือป่าไม้ ในลักษณะที่ทำให้
เกิดควันหรือฝุ่นละออง อันเป็นอันตรายต่อ สุขภาพประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อ
ทรัพย์สินของผู้ อ่ืน กระผมไม่เห็นด้วยการเผาพืชไร ตอซังข้าว หญ้าแห้ง กระผม
อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ ตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประกาศให้มีการ
หยุดเผา เนื่องจากช่วงนี้ยังไม่มีการประกาศเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่เทศบาล
ตำบลห้วยทรายได้จัดทำ (ร่าง) เทศบัญญัติการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจาก
การเผา กระผมข้อ พิจารณาข้อที่ 7 ด้วย ครับ ขอบคุณ ครับ 

นายขยัน   เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ / เชิญ นายเดช    บุญทวี                           
(ประธานสภาฯ) 
นายเดช  บุญทวี  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และคณะผู้บริหารทุกท่าน  ถ้าทางเทศบาลตำบล 
(สท.เขต.1)  ห้วยทราย ได้ออกเทศบัญญัติ  เรื่อง   การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา  

ต้องมีส่งผลกระทบให้ประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก ตามข้อที่ 10 ผู้ใดขัดขวาง
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 5              
ต้องระหว่างโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท และข้อที่ 11 ผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 5 
หรือฝ่าฝืน ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ต้องระหว่างปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาท แต่ไม่
เกินหนึ่งพัน แต่ถ้ามีประกาศตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ให้ชิงเผาก่อน หรือให้
หยุดเผาตามห้วงระยะวันและเวลาที่ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ทางประชาชนก็
ปฏิบัติตามทุกอย่าง กระผมขอให้ทางประธานพิจารณาด้วย ครับ ขอบคุณ ครับ 

นายขยัน   เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ / เชิญ นายเอนก    อินมุตโต                           
(ประธานสภาฯ) 
นายเอนก  อินมุตโต เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และคณะผู้บริหารทุกท่าน  ตามที่ทางเทศบาล 
(สท.เขต.2) ตำบลห้วยทรายจะได้ออกเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจาก

การเผา กระผมไม่เห็นด้วย ตามข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะ พืชไร่ ตอซังข้าว หญ้า
แห้ง ต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการเผา ในที่ดินของตนเอง หรือที่ดินของผู้อื่น  

        /หรือบริเวณ... 
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หรือบริเวณทางสาธารณะ หรือป่าไม้ ในลักษณะที่ทำให้เกิดควันหรือฝุ่นละออง อัน
เป็นอันตรายต่อ สุขภาพประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้อ่ืน ขอทาง
ประธานสภาฯพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายขยัน เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ / เชิญ นิติกร เป็นผู้ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายกิติศักดิ์  สุวรรณพันธ์โสภา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และคณะผู้บริหารทุกท่าน เนื่องด้วยตัว(ร่าง)  
(นิติกร)   เทศบัญญัตินี้ ใช้กับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ เหมือนตรงนี้เป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ว่าเราจะต้องขอ
อนุญาตในการอภิปรายให้สมาชิกสภาทุกท่านครับ ตามที่สมาชิกสภาเป็นห่วงเรื่อง
การก่อไฟเพ่ือเลี้ยงสัตว์ การอบไม้ การเผาตอซังข้าว เผาหญ้าแห้ง ฯลฯ หรือเป็น
ห่วงในเรื่องของอัตราค่าปรับซึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาท ประเด็นแรกที่กระผมขอชี้
แจ้ง เทศบัญญัตินี้บังคับเฉพาะการเผาในที่โล่งกว้างเท่านั้น การเผาในทุ่งนา เผาในที่
สาธารณะ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ใด ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืช 
ที่ตนปลูกไว้หรือ ที่ข้ึนเองในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อย
ปละละเลย ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในบริเวณที่ดินของตนการปล่อยปละ
ละเลยนั้น มีสภาพที่อาจทำให้เป็นการเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง
จะทำให้เกิดอันตรายสิ่งมีชีวิตและจะทำให้เกิดมลพิษ ดังนั้นในการก่อไฟเพ่ือสัตว์
เลี้ยง ข้อนี้ตัดไปนะครับ เพราะเป็นการเผาในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ไม่เกี่ยวกับ                  
เทศบัญญัตินี้ การเผาไม้มะม่วงเป็นการเผาในโรงเรือน ที่มีการสร้างโรงอบไว้ ไม่ได้
อยู่เทศบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้การเผาไม่มะม่วงเป็นลักษณะการเผาทำให้เกิดฝุ่นกระจาย
แต่ก็จะผิดตามพรบ.สาธารณสุขแทน ครับ สาธารณสุขก็เข้าไปดำเนินการอยู่ตลอด 
ในส่วนของการวิถีเกษตรกร เมื่อประกาศใช้เทศบัญญัติฯนี้แล้ว ถึงแม้ว่าข้อ 7 ห้ามมิ
ให้ผู้ใดเผาขยะ พืชไร่ ตอซังข้าว หญ้าแห้ง ต้นไม้ หรือสิ่งอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นการเผา 
ในที่ดินของตนเอง หรือที่ดินของผู้อ่ืน หรือบริเวณทางสาธารณะ หรือป่าไม้ ใน
ลักษณะที่ทำให้เกิดควันหรือฝุ่นละออง อันเป็นอันตรายต่อ สุขภาพประชาชน หรือ
เป็นอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้อ่ืน เชื่อมโยงกับ ข้อ 12 เนื่องด้วยระเบียบนี้ออก
ระเบียบไม่ชัดเจน กระผมจึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับกลุ่มงานกฎหมายสำนักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้คำตอบมาว่า ในส่วนนี้ที่สำคัญคือ ข้อที่ 12 ที่มีข้อความ
ระบุไว้ว่า ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย เป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัติ                  
นี้มีอำนาจออกระเบียบ หรือคำสั่งและประกาศ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ        
นี้ ในข้อ 12 นี้มีความสำคัญอย่างไร ว่าเทศบาลตำบลห้วยทรายจะต้องมีการออก 
ประกาศสอดคล้องกับประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่มีการออกกำหนด
ออกมา แต่เดิมการประกาศในช่วงห้ามเผา ทางอำเภอสันกำแพงได้แจ้งให้ทางตำบล        
ห้วยทรายปฏิบัติทุกปีอยู่แล้ว ว่าช่วงนี้ชิงเผาก่อน ก่อนที่จะมีการประกาศห้ามเผา 
หลังจากนั้น จะมีการประกาศห้ามเผาตามระยะเวลาที่จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนด 
อันนี้คือข้อ 12 ดังนั้นถ้าเราประกาศใช้เทศบัญญัติตัวนี้แล้ว เราต้องมาดูในส่วนของ 
       /ข้อ 12 พอ... 
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ข้อ 12 พอจังหวัดเชียงใหม่ประกาศท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทรายก็จะ
ประกาศตาม ว่าระยะเวลาห้ามเผาตั้งแต่เมื่อไหร่ ดังนั้นเมื่อเทศบัญญัติไม่ได้บอก
ความชัดเจนตามที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายแห่งนี้ ทุกท่านไม่ต้องเป็น
ห่วงในการเผาต่างๆ ตามที่ทุกท่านได้อภิปราย การเผาในเทศบัญญัตินี้บังคับเฉพาะ
เผาในที่โล่ง ไม่เก่ียวข้องกับการเผาในอาคาร ตัดประเด็นนี้ไปนะครับ ส่วนการเผาใน
ที่โล่งหรือเผาตอซังข้าว สามารถที่กระทำได้อยู่หากไม่เป็นระยะเวลาที่จังหวัด
เชียงใหม่ประกาศให้มีการห้ามเผา ถือว่าเรารับจากจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับ แล้ว
หลังจากนั้นตัวกฎหมายและเทศบัญญัตินี้จะให้ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ให้ความ
เด็ดขาดในการดำเนินการในเขตที่ตำบลเราเพ่ิมขึ้นหรือไม่อย่างไร เพ่ิมขึ้น ครับ 
อำนาจของท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย แต่เดิมถ้าทางจังหวัดมีการระงับใน
การเผาในช่วงแรกๆ ระยะเวลาห้ามเผาถ้าหากมีคนใดคนหนึ่งฝ่าฝืนขึ้นมาเรา
สามารถจะปรับได้ ทั้งนี้เป็นนโยบายของจังหวัด แต่เดิมเราไม่สามารถปรับประชาชน
ได้ มีความผิดเหมือนกันแต่ปรับไม่ได้ ถ้าเกิดมีเทศบัญญัติตัวนี้มาถ้ามาช่วงห้ามเผามี
คนเผาสามารถปรับได้เคยครับ อันนี้คืออำนาจเด็ดขาดที่เกิดขึ้นมาอีก ครับ ขอบคุณ 
ครับ 

นายขยัน เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ / เชิญ สท.ประเวท จินาจันทร์ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และคณะผู้บริหารทุกท่าน ตาม ข้อ 7  
(สท.เขต.2) กระผมขอตัด ข้อ 7 ข้อความ ห้ามมิให้เผา พืชไร ตอซังข้าว หญ้าแห้ง ออกได้

หรือไม่ ครับ ให้เผาในที่โล่งอย่างเดียวตามที่จังหวัดประกาศ หรือ มีแนวทางไหนได้
บ้าง ครับ 

นายขยัน เป็งเฟย เชิญ  ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย 
(ประธานสภาฯ) 
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และคณะผู้บริหารทุกท่าน ในส่วนข้อ 7 คือถ้าใน 
(ปลัดเทศบาลฯ) ช่วงที่จังหวัดได้ประกาศให้หยุดเผาในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน เป็น

ระยะเวลา 3 เดือน ดังนั้น นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทรายต้องออกประกาศ
สอดคล้องกับประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนการเผาจริงๆแล้วจังหวัดจะมีแจ้งและ
ประชาสัมพันธ์การชิงเผาก่อนที่จะมีการประกาศหยุดเผา จะแบ่งโซนการเผาว่า
เดือนนี้เป็นของตำบลนี้ การชิงเผาก่อนทางอำเภอจะได้แจ้งมาทางเทศบาลฯก่อน
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบ
ต่อไป หลังจากมีการชิงเผาแล้วก็จะมีการประกาศห้ามเผา ก็ต้องห้ามเผาเด็ดขาด  
หลายปีที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลห้วยทรายไม่มีเทศบัญญัติการเผารองรับ เกิดมี
การเผามีไฟไหม้เกิดขึ้น แต่ไม่มีเทศบัญญัติรองรับ แล้วมีปัญหาปฏิบัติหรือเจ้าหน้าที่
ระดับอำเภอไม่เพียงพอ ตั้งแต่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เป็นที่มาที่จะต้องมี  
เทศบัญญัติเพ่ือรองรับการเกิดไฟไหม้ ในส่วนเนื้อหาจริงๆแล้วทางจังหวัดงาน
กฎหมายจะมีตัวร่างให้แต่ละองค์กรปกครองว่าในองค์กรครองส่วนท้องถิ่นมีการเผา 
       /เกิดข้ึน... 
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เกิดขึ้นแล้วให้ระบุสอดคล้อง บริเวณในพ้ืนที่ เพราะฉะนั้นในพ้ืนที่เกษตรกรรม              
โดยอาชีพส่วนใหญ่การทำไร่ ทำนา จะต้องเป็นเหตุที่จะต้องมีข้อความที่ในระบุตาม
ข้อที่ 7 นี้ ในส่วนของอปท.88 เปอร์เซ็นต์ เป็นแผนการเฝ้าระวังแล้วการบูรณาการ
งบไฟป่าต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก อำเภอได้เน้นย้ำจำนวนสามตำบล                
มีออนใต้ ร้องวัวแดง ห้วยทราย เรื่องการเผา เพราะที่ผ่านมีการเผาเป็นจำนวนมาก
ทำให้พื้นที่ภายในตำบลต้องเฝ้าระวังการเกิดไฟไหม้ ครับ  

นายขยัน เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ / เชิญ สท.เสาร์คำ  นันตาล 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสาร์คำ นันตาล เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ   และคณะผู้บริหารทุกท่าน   ข้อ 7   กระผม 
(สท.เขต.2) พิจารณายกเลิก ข้อ 7 ตัดข้อความ ห้ามมิให้ผู้ใดเผาตอซังข้าว ส่วนข้อความอ่ืนให้

เป็น ไปตามระเบียบประกาศจังหวัด เชียงใหม่  และข้อ 10 , 11 ข้อ 12                         
ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย เป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ มีอำนาจออก
ระเบียบ หรือคำสั่งและประกาศ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  กระผมข้อ 
12 นี้ ถ้านายกฯได้ประกาศเทศบัญญัติตัวนี้ออกไป กระผมกลัวว่าอาจจะส่งผล
กระทบให้กับทางเทศบาลฯก็ได้ ครับ ขอให้ท่านประธานสภาพิจารณาด้วย ครับ 
ขอบคุณ ครับ 

นายขยัน เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ / เชิญ นายกเทศมนตรีตำบล 
(ประธานสภาฯ) ห้วยทราย ครับ 
นายวัยศักดิ์ ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมได้อ่าน 
(นายกเทศมนตรีฯ) ร่างเทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา แล้วครับ ฟังจาก

ท่านปลัดเทศบาลตำบลห้วยทรายได้ชี้แจงไปแล้วนั้น เป็นการบังคับเพ่ือให้เป็นการ
กระจายอำนาจทั้ง จังหวัด อำเภอ และเทศบาล/อบต. เหมือนบังคับให้ทำตัวร่าง  
เทศบัญญัติไว้ ตามท่ีมีการเผาตอซังข้าว ก็เป็นช่วงที่ไม่ได้ประกาศห้ามเผา แต่ถ้าเป็น
ช่วงที่จังหวัดได้ประกาศห้ามเผาก็ไม่สามารถเผาได้แม้แต่เผาเศษใบไม้ ก็ไม่สามารถ
เผาได้ ครับ 

นายขยัน เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ / เชิญ สท.สม   ทาเกิด 
(ประธานสภาฯ)  
นายสม   ทาเกิด เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และคณะผู้บริหารทุกท่าน ข้อ 7 การทำนา 
(สท.เขต.1) การปล่อยน้ำ การทำนาอยู่ที่การปล่อยน้ำ ปีนี้ทำนาแล้งน้ำได้มาเร็วกว่าปกติ ปล่อย

น้ำมาเพ่ือทำเกษตรกรรม ปลูกผัก ปลูกพืช ช่วงนี้ปล่อยน้ำมาเร็ว ถ้าตามหลักจะ 
ปล่อยน้ำประมาณวันที่ 10-15 มกราคม เพ่ือทำนาแล้ง ถ้าช่วงนี้มีการปล่อยน้ำเร็ว 
เราสามารถชิงเผาก่อนได้ครับ ถ้าเกิดว่าน้ำมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ เราจะไม่
สามารถเผาได้ครับ เพราะมีการประกาศหยุดเผา ไม่สามารถเผาได้แล้ว ครับ ถ้าหาก
เทศมนตรีตำบลห้วยทรายมีอำนาจออกระเบียบ หรือคำสั่งและประกาศ ผมว่าต้องมี
ผลกระทบแน่นอนครับ ขอบคุณ ครับ 

นายขยัน เป็งเฟย  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ / เชิญ นายกเทศมนตรีตำบล 
(ประธานสภาฯ)  ห้วยทราย      /นายวัยศักดิ์ ใจเทพ... 
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นายวัยศักดิ์ ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และคณะผู้บริหารทุกท่าน ข้อ 12 ให้นายก 
(นายกเทศมนตรีฯ) เทศมนตรีตำบลห้วยทราย เป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ มีอำนาจออกระเบียบ 

หรือคำสั่งและประกาศ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  กระผมต้องประกาศ
พร้อมกับจังหวัดเชียงใหม่ ครับ 

นายขยัน เป็งเฟย  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ / เชิญ สท.เดช   บุญทวี 
(ประธานสภาฯ)   
นายเดช บุญทวี  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และคณะผู้บริหารทุกท่าน  ถ้ามีกำหนดตาม 
(นากเทศมนตรีฯ)  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่  กระผมไม่ขัดคล้องครับ กระผมขอดูข้อ 9 หากเจ้าของ  

หรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ อาจจัดการตามความจำเป็น เพ่ือป้องกันมิให้มีการเผา การป้องกันการ
ลุกลามของไฟ หรือดำเนินการใดๆ กับสภาพพ้ืนที่ ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ เช่น 
การทำแนวกันไฟ การตัดถาง การรื้อถอน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย สำหรับการนั้น จากทางท่านประธานพิจารณาด้วย ครับ 

นายขยัน เป็งเฟย  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ / เชิญ สท.ประเวท  จินาจันทร์ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และคณะผู้บริหารทุกท่าน  กระผมขอให้ 
(สท.เขต.2)  พิจารณาตัดข้อความ ข้อที่ 7 พืชไร่ ตอซังข้าว หญ้าแห้ง ต้นไม้ ให้ตัดออกแล้วว่าเผา 

ในที่โล่งหรือสิ่งอ่ืนใด(ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศ) ครับ ขอบคุณ ครับ 
นายขยัน  เป็งเฟย สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ 
(ประธานสภาฯ) อภิปรายแล้ว กระผมขอปิดการอภิปราย และกระผมจะขอมติครับก่อนลงมติทุกครั้ง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2557                      
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงพ.ศ.(ฉบับที่  2) พ.ศ.2554)ข้อ 67 ก่อนลงมติทุกครั้งให้
ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวน
เป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็น
องค์ประชุมจะทำการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ และข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์  แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ ง                   
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
 มีสมาชิกครบองคป์ระชุมจะขอมติครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติรับหลักการ(ร่าง)เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย 
เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา เทศบาลตำบลห้วยทราย พ.ศ.
2564  โปรดยกมือขึ้นครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควรรับหลักการ(ร่าง)เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย เรื่อง 
การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา เทศบาลตำบลห้วยทราย พ.ศ.2564
โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

/สมาชิกสภาฯ... 
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   สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม   11     คน 
   เห็นควรรับหลักการ    10      เสียง 
   ไม่เห็นควรรับหลักการ     -      เสียง 
   งดออกเสียง      1      เสียง 
มติที่ประชุม เห็ นควรรับหลักการ(ร่าง)การควบคุมควัน ไฟและฝุ่ นละอองจากการเผา                                 

เทศบาลตำบลห้วยทราย พ.ศ.2564  
 

นายขยัน  เป็งเฟย เชิญ สท.เอนก   อินมุตโต ครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายเอนก  อินมุตโต เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอผู้รับรองครับ
(สท.เขต 1)   (ผู้เสนอคนที่ 1) 
นายขยัน  เป็งเฟย มีผู้เสนอ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว   ตามข้อบังคับ ข้อ 45.  ตามระเบียบ 
(ประธานสภาฯ) กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕ 5๗                      

(แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็
ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา
วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ/เชิญ สท.เดช บุญทวี 

นายเดช  บุญทวี  เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอผู้รับรองครับ 
(สท.เขต 1)  (ผู้เสนอคนที่ 2) 
นายขยัน เป็งเฟย  ผู้รับรองถูกต้อง ครับ เชิญ สท.สม    ทาเกิด 
(ประธานสภาฯ) 
นายสม    ทาเกิด  เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอผู้รับรองครับ
(สท.เขต 2)  (ผู้เสนอคนที่ 3) 
นายขยัน เป็งเฟย  รับรองถูกต้อง ครับ เชิญ สท.ศรีธร    บุญจันต๊ะ 
(ประธานสภาฯ) 
นายศรีธร  บุญจันต๊ะ เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอผู้รับรองครับ 
(สท.เขต 2)  (ผู้เสนอคนที่ 4) 
นายขยัน  เป็งเฟย มีผู้เสนอให้พิจารณาเทศบัญญัติสามวาระรวด  
(ประธานสภาฯ)  ข้อบังคับข้อ 39 การเสนอญัตติในวาจานั้นให้นำความในข้อ 62 วรรค 1 มาใช้ 

บังคับโดยอนุโลม / และครบจำนวนผู้เสนอญัตติหนึ่งสามของที่อยู่ในที่ประชุม ตาม
ข้อบังคับที่ 45 สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่/ถ้าไม่มีแสดงว่าเห็นชอบ
ตามท่ีมีผู้เสนอสามวาระรวด ครับ 

    

นายขยัน เป็งเฟย  ตามข้อบังคับ ข้อ 51 วรรค 1 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษา 
(ประธานสภาฯ)  เรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข 

เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน เชิญเลขานุการสภาฯ 
ดำเนินการ (ร่าง) เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจาก
การเผาเทศบาลตำบลห้วยทราย พ.ศ.2564  เชิญครับ เลขานุการสภา ครับ 
 
      /นายประชัน ทาอินทร์... 
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นายประชัน  ทาอินทร์ เรียนประธานสภาฯ ร่างเทศบัญญัติตำบลห้วยทราย เรื่อง การควบคุมควันไฟและ 
(เลขานุการสภาฯ) ฝุ่นละอองจากการเผาเทศบาลตำบลห้วยทราย พ.ศ.2564 บันทึกหลักการและ

เหตุผลประกอบเทศบัญญัติตำบลห้วยทรายเรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละออง
จากการเผา พ.ศ.2564 

หลักการ 
โดยเป็นการสมควรตามเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการ
เผา พ.ศ.2564 

เหตุผล 
เนื่องจากในพ้ืนที่ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม 
จากการเผาป่า และเผาในพ้ืนที่โล่ง ในช่วงฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี ทำให้ประชาชน
เกิดการเจ็บป่ วย ดั งนั้น เพ่ือให้การป้องกันและแก้ ไขปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดมลพิษ จากควันและฝุ่นละออง ในเขตเทศบาลตำบลห้วยทราย จึง
เห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้ 

นายขยัน  เป็งเฟย ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติหลักการและเหตุผลครับ หรือไม่ครับ/ 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ/ เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน ทาอินทร์ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละออง              
(เลขานุการสภาฯ) จากการเผา พ.ศ.2564 โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติตำบลห้วยทราย ว่า 

ด้วยการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
60 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 1 เทศบัญญัตนิี้เรียกว่า “เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย เรื่อง การควบคุมควันไฟ 
(เลขานุการสภาฯ)          และฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2564              
นายขยัน  เป็งเฟย ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 1 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ  
(ประธานสภาฯ)  ถือว่าข้อ 1 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลห้วยทราย ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศ 
(เลขานุการสภาฯ)         ไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย แล้วเจ็ดวัน 
นายขยัน  เป็งเฟย กรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 2 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ      
(ประธานสภาฯ)  ถือว่าข้อ 2 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบล 
(เลขานุการสภาฯ)         ห้วยทรายซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้บังคับแทน 
นายขยัน  เป็งเฟย กรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 3 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ      
(ประธานสภาฯ)  ถือว่าข้อ 3 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ ในเทศบัญญัตินี้ 
(เลขานุการสภาฯ)          “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามเทศบัญญัตินี้ 
       /การเผา... 
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“การเผา” หมายความว่า การจุดไฟเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง ต้นไม้ หรืออ่ืนใด              
อันเหตุให้เกิด ควัน ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า จนเป็นเหตุให้เสื่อม
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

นายขยัน  เป็งเฟย กรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 4 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ      
(ประธานสภาฯ)  ถือว่าข้อ 4 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ 
(เลขานุการสภาฯ)          ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ 

(1) โฆษณาให้ประชาชนได้รับทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติ 
(2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด 
(3) ตักเตือนผู้กระทำความผิดหรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขหรือขจัดสภาพรกรุ งรังหรือ

ความไม่เรียบร้อยให้หมดไป 
(4) รายงานการกระทำผิดของผู้กระทำความผิดซึ่งไม่เชื่อฟัง เพ่ือให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดำเนินการปรับตามเทศบัญญัตินี้ 
นายขยัน  เป็งเฟย กรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 5 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ      
(ประธานสภาฯ)  ถือว่าข้อ 5 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ใด ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืช 
(เลขานุการสภาฯ)       ที่ตนปลูกไว้หรือ ที่ข้ึนเองในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อย 

ปละละเลย ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในบริเวณที่ดินของตนการปล่อยปละ
ละเลยนั้น มีสภาพที่อาจทำให้เป็นการเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความผิด ตามเทศบัญญัตินี้ 

นายขยัน  เป็งเฟย กรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 6 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ      
(ประธานสภาฯ)  ถือว่าข้อ 6 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะ พืชไร่ ตอซังข้าว หญ้าแห้ง ต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใด 
(เลขานุการสภาฯ)     ไม่ว่าจะเป็นการเผา ในที่ดินของตนเอง หรือที่ดินของผู้ อ่ืน หรือบริเวณทาง

สาธารณะ หรือป่าไม้ ในลักษณะที่ทำให้เกิดควันหรือฝุ่นละออง อันเป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น 

นายขยัน  เป็งเฟย ในวาระท่ีสอง มีการแก้ไข หรือไม่ครับ เชิญ คณะกรรมการแปรญัตติท่าน                       
 (ประธานสภาฯ)           สท.เดช     บุญทวี 
นายเดช    บุญทวี เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขออนุญาต 
(สท.เขต.1) ตัดข้อความ พืชไร ตอซังข้าว หญ้าแห้ง ให้เป็นห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะในที่โล่งหรือสิ่ง

อ่ืนใด(ตามที่ประกาศจังหวัดเชียงใหม่กำหนด) ครับ ท่านประธาน ครับ 
นายขยัน เป็งเฟย เชิญ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใด 
(ปลัดเทศบาลฯ) เผาขยะ พืชไร่ ตอซังข้าว หญ้าแห้ง ต้นไม้ หรือสิ่งอ่ืนใด กระผมอยากให้สมาชิกสภา

ทุกท่านดูตรงคำว่า หรือสิ่งอื่นใด หมายถึงทุกอย่าง ที่จังหวัดประกาศหยุดเผา คือทุก
อย่างห้ามมีการเผาโดยเด็ดขนาด จุดฮอตสปอต จะต้องไม่ข้ึนในพื้นท่ีตรงนี้  

                   /เพราะฉะนั้น... 
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เพราะฉะนั้นท่านจะตัดข้อความ ตอซังข้าว หรือ พืชไร่ ออกไป แต่อย่าลืมว่าหรือสิ่ง
อ่ืนใด จะครอบคลุมทุกอย่าง กระผมจึงนำเรียนให้ท่านทราบ ครับ เท่าที่ผ่านมาทาง
จังหวัดก็ไม่ได้ไปนำจับการเผาตอซังข้าวในพ้ืนที่ หรือที่ทำการเกษตร หรือว่าในกรณี
ไม้มะม่วงถามว่าไม้มะม่วงมี พรบ.การสาธารณสุข ควบคุมอยู่ เพราะว่าต้องมาขอ
อนุญาตใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท่านนายกเทศมนตรีตำบล            
ห้วยทรายจะออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตได้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องออกไป
ตรวจดูกิจการก่อน ถูกต้องตามพรบ.สาธารณสุข ตามกฎหมาย สุขลักษณะ สร้าง
เหตุรำคาญ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่า และทำให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงหรือไม่เดือดร้อนหรือไม่ ถ้าถูกต้อง ถึงจะออกใบอนุญาตได้ แต่ในส่วน
ของเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา เฉพาะที่โล่ง
เท่านั้น ครับ ทำให้เกิด PM.2.5 ถ้าจุดฮอตสปอตตรวจเจอ เป็นพื้นที่ตรวจเป็นสีแดง 
ทางจังหวัดจะต้องมาตรวจในพ้ืนที่ เป็นกฎหมายสอดคล้องกับประกาศของจังหวัด
เชียงใหม่ ครับ ขอบคุณ ครับ 

นายขยัน เป็งเฟย เชิญ สท.ประเวท จินาจันทร์ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขออนุญาต ข้อ 7 
(สท.เขต.2) ตัดข้อความ ห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะ หรือสิ่งอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นการเผา ในที่ดินของ

ตนเอง หรือที่ดินของผู้อ่ืน หรือบริเวณทางสาธารณะ หรือป่าไม้ ในลักษณะที่ทำให้
เกิดควันหรือฝุ่นละออง อันเป็นอันตรายต่อ สุขภาพประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อ
ทรัพย์สินของผู้อ่ืน ทั้งนี้การเผาตามความข้างต้น ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อ 12
กำหนดระยะเวลาการห้ามเผาใช้บังคับครับ ท่านประธาน ครับ 

 

นายขยัน เป็งเฟย ขออนุญาตพักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.  
(ประธานสภาฯ) จะเริ่มประชุม เวลา 13.00 น. ครับ 
  
เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 
 

นายขยัน  เป็งเฟย เริ่มการต่อประชุมฯ ต่อนะครับ ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดเห็นควร แก้ไข ตามท่ี 
(ประธานสภาฯ)  มีผู้เสนอ ข้อที่ 7 จากข้อความเดิม ห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะ พืชไร่ ตอซังข้าว  

หญ้าแห้ง ต้นไม้ หรือสิ่งอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นการเผา ในที่ดินของตนเอง หรือที่ดินของ
ผู้อื่น หรือบริเวณทางสาธารณะ หรือป่าไม้ ในลักษณะที่ทำให้เกิดควันหรือฝุ่นละออง 
อันเป็นอันตรายต่อ สุขภาพประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้อ่ืน เป็น
ข้อความใหม่ ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะ หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการเผา ในที่ดิน
ของตนเอง หรือที่ดินของผู้อื่น หรือบริเวณทางสาธารณะ หรือป่าไม้ ในลักษณะที่ทำ
ให้เกิดควันหรือฝุ่นละออง อันเป็นอันตรายต่อ สุขภาพประชาชน หรือเป็นอันตราย
ต่อทรัพย์สินของผู้อ่ืน ทั้งนี้การเผาตามความข้างต้น ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อ 12
กำหนดระยะเวลาการห้ามเผาใช้บังคับ เห็นชอบยกมือขึ้น ครับ ท่านกรรมการแปร
ญัตติ เห็นชอบตามที่มีการแก้ไข / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
      /นายประชัน ทาอินทร์... 
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-คณะกรรมการแปรญัตติเห็นควรที่มีการตัดข้อความและเพ่ิมข้อความ โปรดยกมือ
ขึ้น ครับ 
-คณะกรรมการแปรญัตติไม่เห็นควรที่มีการตัดข้อความและเพ่ิมข้อความ โปรดยก
มือขึ้นครับ 

สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11     คน 
    เห็นชอบ    10     เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    -       เสียง 
    งดออกเสียง    1     เสียง 
มติที่ประชุม                เห็นควรที่มีการตัดข้อความและเพ่ิมข้อความ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย  

เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2564 ครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใด 
(เลขานุการสภาฯ)         (1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนพ้ืนที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาล                       

ตำบลห้วยทราย 
(2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนเองในสภาพที่  

ประชาชนอาจได้เห็นจากที่สาธารณะ หรือในสถานที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้
ลุกลาม 

นายขยัน  เป็งเฟย ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 8 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ  
(ประธานสภาฯ)  ถือว่าข้อ 8 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 9 หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำเจ้าพนักงาน 
(เลขานุการสภาฯ)          ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจจัดการตามความจำเป็น เพ่ือป้องกันมิให้มี              

การเผา การป้องกันการลุกลามของไฟ หรือดำเนินการใดๆ กับสภาพพ้ืนที่ ที่เสี่ยงต่อ
การเกิดไฟไหม้ เช่น การทำแนวกันไฟ การตัดถาง การรื้อถอน โดยเจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่นั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย สำหรับการนั้น  

นายขยัน  เป็งเฟย ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 9 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ  
(ประธานสภาฯ)  ถือว่าข้อ 9 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 10  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงาน  
(เลขานุการสภาฯ)         เจ้าหน้าที่ ตามข้อ 5 ต้องระหว่างโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท 
นายขยัน  เป็งเฟย ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 10 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มี                   
(ประธานสภาฯ)  ผู้แปรญัตติ ถือว่าข้อ 10 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 11 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่        
(เลขานุการสภาฯ)          ตามข้อ 5 หรือฝ่าฝืน ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ต้องระหว่างโทษปรับตั้งแต่                

          ห้าร้อยบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท    
นายขยัน  เป็งเฟย ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 11 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มี                   
(ประธานสภาฯ)  ผู้แปรญัตติ ถือว่าข้อ 11 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 12 ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย เป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
(เลขานุการสภาฯ)          มีอำนาจออกระเบียบ หรือคำสั่งและประกาศ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 

/นายขยัน  เป็งเฟย... 
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นายขยัน  เป็งเฟย ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 12 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มี                   
(ประธานสภาฯ) ผู้แปรญัตติ ถือว่าข้อ 12 ผ่านครับ จบการพิจารณาวาระที่สอง ต่อไปพิจารณา  

วาระท่ีสามครับ / ตามข้อบังคับการประชุม ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน 
วาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย จะขอลงมติเห็นชอบนะครับ ก่อนลงมติจะขอนับองค์ 
ประชุม ตามข้อบังคับ ข้อ 76  มีสมาชิกครบองค์ประชุม จะขอมตินะครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลห้วยทราย               
เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2564 โปรดยกมือขึ้นครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง 
เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2564 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

    สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11     คน 
    เห็นชอบ    10     เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    -       เสียง 
    งดออกเสียง    1     เสียง 
มติที่ประชุม                           เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การควบคุมควัน

ไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2564 ผ่านทั้งสามวาระครับ จบการ
พิจารณา ระเบียบวารที่ 5 ข้อ 5.3 

นายขยัน  เป็งเฟย ต่อไประเบียบวาระที่ 5  ข้อ 5.4.  พิจารณา(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย  
(ประธานสภาฯ) เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2564 เชิญนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
นายวัยศักดิ์   ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
(นายกเทศมนตรี) เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2564  

หลักการ เพื่อเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
และแมวเพื่อมิให้ก่อให้เกิดเหตุรำคาญและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  ในเขตเทศบาลตำบล
ห้วยทราย  จึงได้จัดทำเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2564  
เหตุผล การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ในชุมชน
จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัข และแมวเพื่อประโยชน์ในการ
รักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกัน
อันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรกำหนดเขตควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย 
เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนขั และแมว พ.ศ.2564 

------------------------------ 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัข และแมว 
  อาศัยความในมาตรา 60 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบกับมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จึงได้ตราเทศ
บัญญัติขึ้นไว้ดังนี้ 
      ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564” 
  ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลห้วยทราย  ตั้งแต่เมื่อ
ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย แล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3  ในเทศบัญญัตินี้  
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  “การเลี้ยงสุนัข และแมว”  หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว
ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ หรือสถานท่ีอื่นใด 
 “การปล่อยสุนัข และแมว”  หมายความว่า  การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มี
การปล่อยให้อยู่นอกสถานท่ีเลี้ยง รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 
 “สถานที่เลี้ยงสุนัข และแมว”  หมายความว่า คอก กรง ที่ขังสุนัข และแมว หรือ
สถานที่ในลักษณะอื่นที่ใช้ในการควบคุมสุนัข และแมวที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนว
อาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสุนัข และแมว ที่มีพ้ืนท่ีติดกันเป็นพ้ืนท่ีเดียว 
 “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธ์ิ ผู้ครอบครองสุนัขและแมว 
ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ท่ีอยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย  
 “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบาลตำบลห้วยทราย  
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พื้นที่ในเขตอำนาจ
ของราชการส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
 5.1 ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด 
  5.1.1  ศาสนสถานในเขตพื้นท่ี 
  5.1.2  สถานท่ีราชการในเขตพื้นที่ 
  5.1.3  ที่สาธารณะ พื้นที่ป่าสงวน ที่ดินว่างเปล่าของเอกชน 
 เว้นแต่ ศาสนสถาน หรือสถานที่ราชการ มีการเลี้ยงสุนัข และแมว อยู่ก่อนวันที่เทศ
บัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กำหนดพื้นที่หรือสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวที่ชัดเจน แล้วแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 5.2 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 5.2 ให้พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลห้วยทรายทั้งหมดเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข    
และแมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้ 
  5.2.1 การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว 
  (1) ให้เจ้าของสุนัข และแมวดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวที่
อยู่ในครอบครองต่อเทศบาลตำบลห้วยทราย และรับบัตรประจำตวัสุนัข และแมวหรือสัญลักษณ์
หรือวิธีการอื่นใด     ตามแบบท่ีเทศบาลตำบลห้วยทรายกำหนด 
  5.2.2 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
  (1) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีด
วัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการ
บำบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัข และแมวนั้นมี 
อายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่เดือนและได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่
กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
  (2) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมวใน
ครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้และแจ้งต่อเทศบาลตำบลห้วย
ทรายภายใน 24 ช่ัวโมง 
  (3) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามประกาศเขต
กำหนดโรคระบาดช่ัวคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวทำการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่
เลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
  5.2.3 การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง ให้เจ้าของสุนัข และแมว
ดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสม
และดูแลสถานท่ีเลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
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  (2) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุ
เดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อาศัยใกล้เคียง 
  5.2.4 การควบคุมเมื่อนำสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้
เจ้าของสุนัข และแมวดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข เมื่อนำสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัข และ
แมวพกบัตรหรือติดเครื่องหมายประจำตัวสุนัข และแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้
เกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
  (2) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจาก
สุนัขและแมว ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อื่นใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 
ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบหรือได้รับแจ้งว่ามีสุนัข และแมวที่เป็นโรคพิษสุนัข
บ้าหรือโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
ทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
ข้อ 7  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ                       
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

นายขยัน เป็งเฟย  เชิญ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย  
ประธานสภาฯ  
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ  ระเบียบ
ปลัดเทศบาลฯ  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2562   โดยได้กำหนดให้เทศบาล หรือองค์การ
บริหารส่วนตำบล (อบต.) จัดทำทะเบียนสัตว์ รูปแบบรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์
สัตว์ หรือหลักเกณฑ์ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามแบบที่กรมฯ กำหนด และ
ระเบียบยังกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สามารถเข้ามาดำเนินการหรือให้
เงินอุดหนุนแก่เทศบาลหรือ อบต. เมื่อได้รับการร้องขอได้ด้วย  และได้ กำหนดอัตรา
ค่าอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์ ดังนี้ 1.อัตราค่าอาหารสุนัข               
ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่ เกินตัวละ 13 บาทต่อวัน 2.อัตราค่าอาหารแมว              
ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินตัวละ 5 บาทต่อวัน 3.อัตราค่าอาหารสัตว์ประเภทอื่น 
ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด ฯ ขอบคุณครับ 

นายขยัน เป็งเฟย  เชิญ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ประธานสภาฯ 
นางสาวคนึงนิจ ดาวเวียงกัน เรียนประธานสภาฯ  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์                 
จพง.สาธารณสุข            ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชานารี  โดยมีการดำเนินการ  2    

phase จากการจัดประชุมเพื่อผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ าในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ล้านนา ตำบลแม่ปูคา โดยเชิญชวนอปท.ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง แสดงเจตจำนง
การดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งอำเภอสัน
กำแพงเป็นพื้นที่ที่ ไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ต่อเนื่อง 15 ปี จึงถูกคัดเลือกให้พื้นที่
เป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งทุกตำบลในพื้นที่อำเภอสันกำแพงจะได้รับการประเมิน 
โดยคณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม 
และตุลาคม ,  คณะกรรมการตรวจรับรองระดับจังหวัด ลงพื้นที่รับรอง ในเดือน
พฤศจิกายน  และในเดือนธันวาคม จัดประชุมเสวนาเครือข่าย 8 จังหวัด เพื่อมอบโล่, 
ใบรับรอง ขอบคุณค่ะ 
 

/นายขยัน  เป็งเฟย... 
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นายขยัน  เป็งเฟย  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายแล้ว 
(ประธานสภาฯ) กระผมขอปิดการอภิปราย และกระผมจะขอมติครับก่อนลงมติทุกครั้ง ตามระเบียบ

ก ร ะ ท ร ว งม ห า ด ไท ย ว่ า ด้ ว ย ข้ อ บั ง คั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ท้ อ งถิ่ น  พ .ศ .2 5 5 7                      
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)ข้อ 76 ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมจะทำการลงมติในเรื่องใดๆ 
ไม่ได้ และข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์ แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง                   
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้   มีสมาชิกครบองค์
ประชุมจะขอมติครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติรับหลักการ(ร่าง)เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย เรื่อ ง                    
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวเทศบาลตำบลห้วยทราย พ.ศ.2564  โปรดยกมือ
ขึ้นครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควรรับหลักการ(ร่าง)เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวเทศบาลตำบลห้วยทราย พ.ศ.2564โปรดยกมือขึ้นครับ 

    สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม   11     คน 
    เห็นควรรับหลักการ     10      เสียง 
    ไม่เห็นควรรับหลักการ     -      เสียง 
    งดออกเสียง      1      เสียง 
มติท่ีประชุม เห็นควรรับหลักการ (ร่าง) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวเทศบาลตำบล                 

ห้วยทราย พ.ศ.2564  
นายขยัน  เป็งเฟย เชิญ สท.ประเวท  จินาจันทร์ 
(ประธานสภาฯ)  
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอผู้รับรองครับ 
(สท.เขต 1)   (ผู้เสนอคนที่ 1) 
นายขยัน  เป็งเฟย มีผู้เสนอ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว   ตามข้อบังคับ ข้อ 45.  ตามระเบียบ 
(ประธานสภาฯ) กระทรวงมหาด ไทย  ว่ าด้ วยข้ อบั งคั บการประชุมสภาท้ องถิ่ น  พ .ศ . ๒๕ 5๗                      

(แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็
ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ/เชิญ สท.อัครเดช กวีชาญวิเชียร 

นายอัครเดช กวีชาญวิเชียร เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอผู้รับรองครับ 
(สท.เขต 1)  (ผู้เสนอคนที่ 2) 
นายขยัน เป็งเฟย  ผู้รับรองถูกต้อง ครับ เชิญ สท.ชลอ   อุปคำ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชลอ อุปคำ  เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอผู้รับรองครับ 
(สท.เขต 2)  (ผู้เสนอคนที่ 3) 
นายขยัน เป็งเฟย  รับรองถูกต้อง  เชิญ สท.เสาร์คำ  นันตาล 
(ประธานสภาฯ)           
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นายเสาร์คำ นันตาล เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอผู้รับรองครับ 
(สท.เขต 2)  (ผู้เสนอคนที่ 4) 
นายขยัน  เป็งเฟย รับรองถูกต้อง มีผู้เสนอให้พิจารณาเทศบัญญัติสามวาระรวด  
(ประธานสภาฯ)  ข้อบังคับข้อ 39 การเสนอญัตติในวาจานั้นให้นำความในข้อ 62 วรรค 1 มาใช้ 

บังคับโดยอนุโลม / และครบจำนวนผู้เสนอญัตติหนึ่งสามของที่อยู่ในที่ประชุม ตาม
ข้อบังคับที่ 45 สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่/ถ้าไม่มีแสดงว่าเห็นชอบ
ตามท่ีมีผู้เสนอสามวาระรวด ครับ                                  

นายขยัน เป็งเฟย  ตามข้อบังคับ ข้อ 51 วรรค 1 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษา 
(ประธานสภาฯ)  เรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข 

เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน เชิญเลขานุการสภาฯ 
ดำเนินการ (ร่าง) เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
และแมว เทศบาลตำบลห้วยทราย พ.ศ.2564  เชิญครับ เลขานุการสภา ครับ 

นายประชัน  ทาอินทร์ เรียนประธานสภาฯ ร่างเทศบัญญัติตำบลห้วยทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ 
(เลขานุการสภาฯ) หรือปล่อยสุนัข และแมว บันทักหลักการและเหตุผลประกอบ  เทศบัญญัติเทศบาล

ตำบลห้วยทราย เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2564
หลักการ เพ่ือเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัข และแมว    เพื่อมิให้ก่อให้เกิดเหตุรำคาญและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์
สู่คน  ในเขตเทศบาลตำบลห้วยทราย  จึงได้จัดทำ   เทศบัญญัติการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2564 
เหตุผล การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพของ
พ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัข และ
แมวเพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคระบาดที่เกิดจาก
สุนัข และแมว สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึงตรา
เทศบัญญัตินี้ 

นายขยัน  เป็งเฟย ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติหลักการและเหตุผลครับ หรือไม่ครับ/ 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ/ เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ
(เลขานุการสภาฯ) แมว พ.ศ.2564 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง    

หรือปล่อยสุนัข และแมวอาศัยความในมาตรา 60 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบกับมาตรา 
29 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
จึงได้ตราเทศบัญญัติข้ึนไว้ดังนี้ 
ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การควบคุม 
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564” 

นายขยัน  เป็งเฟย ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 1 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ  
(ประธานสภาฯ)  ถือว่าข้อ 1 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลห้วยทราย  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศ 
(เลขานกุารสภาฯ) ไว้โดยเปิดเผย  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย แล้วเจ็ดวัน 
 

/นายขยัน  เป็งเฟย... 
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นายขยัน  เป็งเฟย ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 2 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ  
(ประธานสภาฯ)  ถือว่าข้อ 2 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
(เลขานุการสภาฯ)  “การเลี้ยงสุนัข และแมว”  หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และ

แมวให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่อ่ืนใด 
 “การปล่อยสุนัข และแมว”  หมายความว่า  การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มี

การปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 
 “สถานที่เลี้ยงสุนัข และแมว”  หมายความว่า คอก กรง ที่ขังสุนัข และแมว หรือ 

สถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการควบคุมสุนัข และแมวที่เลี้ยง ทั้ งนี้ให้หมายความ
รวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสุนัข และแมว ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็น
พ้ืนที่เดียว 

 “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัขและ
แมว ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมว
ด้วย  

 “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบาลตำบลห้วยทราย  
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับ

แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
นายขยัน  เป็งเฟย ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 3 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ  
(ประธานสภาฯ)  ถือว่าข้อ 3 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
(เลขานุการสภาฯ)   
นายขยัน  เป็งเฟย ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 4 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ  
(ประธานสภาฯ)  ถือว่าข้อ 4 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ 
(เลขานุการสภาฯ)         ของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว  

ให้พ้ืนที่ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัข และแมว 
5.1 ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด 

   5.1.1  ศาสนสถานในเขตพ้ืนที่ 
   5.1.2  สถานที่ราชการในเขตพ้ืนที่ 
   5.1.3  ที่สาธารณะ พื้นที่ป่าสงวน ที่ดินว่างเปล่าของเอกชน 

เว้นแต่ ศาสนสถาน หรือสถานที่ราชการ มีการเลี้ยงสุนัข และแมว อยู่ก่อนวันที่เทศ
บัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กำหนดพ้ืนที่หรือสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวที่ชัดเจน แล้วแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 5.2 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 
5.2 ให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลห้วยทรายทั้งหมดเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้ 
 
 

/5.2.1 การข้ึนทะเบียนสุนัข... 
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   5.2.1 การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 

(1) ให้เจ้าของสุนัข และแมวดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวที่อยู่ใน
ครอบครองต่อเทศบาลตำบลห้วยทราย และรับบัตรประจำตัวสุนัข และแมวหรื อ
สัญลักษณ์หรือวิธีการอ่ืนใด  ตามแบบท่ีเทศบาลตำบลห้วยทรายกำหนด 

   5.2.2 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(1) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจาก
สัตวแพทย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการ
บำบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือน 
ขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่เดือนและได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดใน
ใบรับรองการฉีดวัคซีน 
(2) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมวใน
ครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้และแจ้งต่อเทศบาล
ตำบลห้วยทรายภายใน 24 ชั่วโมง 
(3) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขตกำหนดโรค
ระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวทำการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่
เลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
5.2.3 การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง ให้เจ้าของสุนัข และแมวดำเนินการ 
ดังนี้ 
(1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและดูแล
สถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
(2) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุเดือดร้อน
รำคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อาศัยใกล้เคียง 
5.2.4 การควบคุมเมื่อนำสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัข 
และแมวดำเนินการ ดังนี้ 
(1) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข เมื่อนำสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัข และ
แมวพกบัตรหรือติดเครื่องหมายประจำตัวสุนัข และแมว และต้องมีการควบคุมดูแล
มิให้เกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืน 
(2) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและแมว 
ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

นายขยัน  เป็งเฟย ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 5 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ  
(ประธานสภาฯ)  ถือว่าข้อ 5 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบหรือได้รับแจ้งว่ามีสุนัข และแมวที่เป็น 
(เลขานุการสภาฯ) โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้ 
นายขยัน  เป็งเฟย ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติข้อ 6 หรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ  
(ประธานสภาฯ)  ถือว่าข้อ 6 ผ่านครับ / เชิญ เลขานุการสภาฯ กล่าวข้อต่อไปครับ 
นายประชัน  ทาอินทร์ ข้อ 7  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ                        
(เลขานุการสภาฯ) การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
นายขยัน  เป็งเฟย พิจารณาตามวาระที่สอง ครบหัวข้อ ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติ ข้อ 
(ประธานสภาฯ) 7 หรือไม่ครับ/เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ ถือว่าจบวาระท่ีสอง จบการพิจารณาวาระที่สอง  

/ต่อไปพิจารณา... 
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ต่อไปพิจารณา วาระที่สามครับ / ตามข้อบังคับการประชุม ข้อ 52 การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติใน วาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย จะขอลงมติเห็นชอบครับ ก่อนลงมติ 
ตามข้อบังคับ ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมจะทำการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลห้วยทราย               
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว    โปรดยกมือขึ้นครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว    โปรดยกมือขึ้นครับ 

    สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11    คน 
    เห็นชอบ    10      เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    -      เสียง 
    งดออกเสียง    1     เสียง 
มติที่ประชุม เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสุนัข และแมว ผ่านทั้งสามวาระครับ จบการพิจารณา 5.4  ต่อไปครับ 
ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ  5.5.ขอความเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม             
เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 

นายวัยศักดิ์   ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน ข้อ 5.5. ขอความเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุน 
(นายกเทศมนตรีฯ) สำรองเงินสะสม ตาม ข้อ 87 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  กระผมได้รับคำร้องจาก
สมาชิกสภาฯและผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยทราย เพื่อขอหินคลุกถมไหล่ทางถนน ลดการ
เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน               
ผู้สัญญาจรไปมา โดยกระผมจึงได้ให้ทางผู้อำนวยการกองช่างได้ดำเนินการสำรวจ 
หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 เสร็จเรียบร้อยแล้วตามดังรายการดังนี้ 

         (1 )โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1  
จำนวน  150.00 ลูกบาศก์เมตร  จำนวน 52,500.-บาท 

(2) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 
จำนวน   155.00 ลูกบาศก์เมตร     จำนวน 54,250.-บาท 

(3) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 
จำนวน   175.00 ลูกบาศก์เมตร     จำนวน 61,250.-บาท 

(4) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 
จำนวน   175.00 ลูกบาศก์เมตร     จำนวน 61,250.-บาท 

(5) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 
จำนวน  160.00 ลูกบาศก์เมตร     จำนวน 56,000.-บาท 

(6) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 
จำนวน   200.00 ลูกบาศก์เมตร     จำนวน 70,000.-บาท 

(7) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7 
จำนวน   175.00 ลูกบาศก์เมตร     จำนวน 61,250.-บาท 

(8) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8 
จำนวน   155.00 ลูกบาศก์เมตร     จำนวน 54,250.-บาท 

                     รวม ม. 1 – ม.8 จำนวน 1,345.00 ลูกบาศก์เมตร         /นายขยัน เป็งเฟย... 
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นายขยัน เป็งเฟย  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายข้อ 5(1) หรือไม่ครับ/เชิญ สท.ประเวท จินาจันทร์ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภา และผู้บริหารทุกท่าน  กระผมได้เขียนคำร้องทั่วไป 
(สท.เขต.2) ให้ทางเทศบาลตำบลห้วยทราย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจาก

กระผมได้สำรวจเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อมีจำนวนอยู่หลายจุด  และไหล่ทางถนน 
พร้อมพ้ืนผิวถนนที่ชำรุดทรุดโทรม เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น กระผมจึงขอให้
ดำเนินการให้ด้วยครับ 

นายขยัน เป็งเฟย  เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายวัยศักดิ์ ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ กระผมจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ครับ กระผมได้ให้ช่าง ไป 
(นายกเทศมนตรีฯ) สำรวจมาแล้วครับ รายละเอียดกระผมขอมอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ
นายถนอม ปัญโญ เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภา และผู้บริหารทุกท่าน  ตามท่ีกระผมได้รับมอบหมาย 
(ผอ.กองช่าง) และได้รับคำร้อง จากผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาฯ นั้น กระผมได้ไปสำรวจเรียบร้อย

แล้วครับ ราละเอียดดังนี้ครับ หมู่ที่ 1 จำนวน  150 ลบ.ม  /หมู่ที่ 2 จำนวน  
155 ลบ.ม  / หมู่ที่ 3 จำนวน   175 ลบ.ม  / หมู่ที่ 4 จำนวน  175 ลบ.ม /        
หมู่ที่ 5 จำนวน  160 ลบ.ม  / หมู่ที่ 6  จำนวน  200 ลบ.ม / หมู่ที่ 7  จำนวน   
175 ลบ.ม / หมู่ที่ 8 จำนวน   155 ลบ.ม  /รวมหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8  จำนวน
1,345.00 ลูกบาศก์เมตร และสถานที่จะดำเนินการลงนั้นกระผมจะได้ดำเนินการ
แจ้งให้ทางสมาชิกสภาและผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งครับ ว่าจะดำเนินการเมื่อไร ครับ    

นายขยัน  เป็งเฟย ครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายข้อ 5 (1) หรือไม่ครับ/ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภาฯ)   ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ ทีละหมู่บ้านนะครับ  

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (1)โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  1   เป็นเงิน 52,500. -
บาท  โปรดยกมือขึ้นครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (1) โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  1  เป็นเงิน 52,500.-บาท               
โปรดยกมือขึ้นครับ      

    -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11    ท่าน 
    -เห็นชอบ    10   เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
    -งดออกเสียง     1    เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (1) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง

หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  1   เป็นเงิน   52,500.-  บาท                  
นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ  5.1.3.  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  2                      
(ประธานสภาฯ) จำนวน 52,500.-บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายข้อ 5 (2)หรือไม่ครับ/ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (2) โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  2   เป็นเงิน 54,250.-
บาท     โปรดยกมือขึ้นครับ 
       /สมาชิกสภาฯ... 
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-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (2)โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  2  เป็นเงิน 54,250.-บาท 
บาท   โปรดยกมือขึ้นครับ 

    -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11    ท่าน 
    -เห็นชอบ   10   เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
    -งดออกเสียง    1    เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (2) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง

หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  2   เป็นเงิน   54,250.-  บาท                  
นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ 5 (3) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  3                      
(ประธานสภาฯ) จำนวน 54,250.-บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายข้อ 5 (3) หรือไม่ครับ/ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (3)โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  3   เป็นเงิน 61,250.-
บาท โปรดยกมือขึ้นครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (3). 
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่   3  เป็นเงิน 
61,250.-บาท บาท   โปรดยกมือขึ้นครับ 

    -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11    ท่าน 
    -เห็นชอบ   11   เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
    -งดออกเสียง    1    เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (3) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง

หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  3   เป็นเงิน   61,250.-  บาท       
นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ  5 (4)  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  4                      
(ประธานสภาฯ) จำนวน 61,250.-บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายข้อ 5 (4)  หรือไม่ครับ/ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมข้อ 5 (4) โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  4   เป็นเงิน 61,250.-
บาท   โปรดยกมือขึ้นครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่ เห็นชอบให้ จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (4)  
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่   4  เป็นเงิน 
61,250.-บาท บาท   โปรดยกมือขึ้นครับ 

    -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11    ท่าน 
    -เห็นชอบ   10   เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
    -งดออกเสียง     1    เสียง          /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (4) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง

หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  4   เป็นเงิน  61,250.-  บาท                  
นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ 5 (5)  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  5                      
(ประธานสภาฯ) จำนวน 56,000.-บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ข้อ 5 (5).หรือไม่ครับ/ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (5)  โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  5   เป็นเงิน 56,000.-
บาท   โปรดยกมือขึ้นครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่ เห็นชอบให้ จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (5)  
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่   5  เป็นเงิน 
56,000.-บาท บาท   โปรดยกมือขึ้นครับ 

    -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11    ท่าน 
    -เห็นชอบ   10   เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
    -งดออกเสียง     1    เสียง   
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (5)  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง

หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  5   เป็นเงิน   56,000.-  บาท                  
นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ  5 (6)  โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  6                      
(ประธานสภาฯ) จำนวน 70,000.-บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายข้อ 5 (6)  หรือไม่ครับ/ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (6)  โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  6   เป็นเงิน 70,000.-
บาท  โปรดยกมือขึ้นครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่ เห็นชอบให้ จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (6)  
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่   6  เป็นเงิน 
70,000.-บาท บาท   โปรดยกมือขึ้นครับ 

    -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11    ท่าน 
    -เห็นชอบ   10   เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
    -งดออกเสียง     1    เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (6)  โครงการปรับปรุงถนนโดยการ 

ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  6   เป็นเงิน   70,000.-  บาท     
นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ  5 (7) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  7                      
(ประธานสภาฯ) จำนวน 52,500.-บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ข้อ 5 (7) หรือไม่ครับ/ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 
 
        /สมาชิกสภาฯ... 
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-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (7) โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  7   เป็นเงิน 52,500. -
บาท  โปรดยกมือขึ้นครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (7) โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  7  เป็นเงิน 52,500.-บาท 
บาท   โปรดยกมือขึ้นครับ 

    -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11    ท่าน 
    -เห็นชอบ   10   เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
    -งดออกเสียง    1    เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (7) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง

หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  7   เป็นเงิน   61,250.-  บาท                  
นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ  5 (8) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  8                      
(ประธานสภาฯ) จำนวน 54,250.-บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายข้อ 5 (8) หรือไม่ครับ/ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (8)โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  8   เป็นเงิน 54,250.-
บาท  โปรดยกมือขึ้นครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (8) โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  8  เป็นเงิน 54,250.-บาท                        
โปรดยกมือขึ้นครับ 

    -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11    ท่าน 
    -เห็นชอบ   10   เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
    -งดออกเสียง     1    เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (8) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง

หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่  8   เป็นเงิน   54,250.-  บาท 
นายขยัน เป็งเฟย ข้อ 5(9) สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) เสาเหล็ก แผงโซลาร์  
(ประธานสภา) เซลล์ขนาด 10 W แบตเตอรี่ขนาด 12โวลล์ 7.5 A ชุดควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่

พร้อมกล่องพลาสติกกันน้ำโมดูไฟ LED สีแดง ชนิด 4*6LED พร้อมกล่องควบคุม 
แผ่นป้าย วัสดุทำจากเหล็กซิงค์ ขนาด 30*45 ซม.พ่นเคลือบสีกันสนิมปิดทับสีพ้ืน
ด้วยสีเหลืองขอบดำเสาเหล็กขนาด 2 นิ้ว สูง 3 ม. (รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว) 
รวมทั้ง 8 หมู่บ้าน 25 จุด ชุดละ 8,500.-บาท เป็นเงิน 212,500.-บาท และ   
ข้อ 5(10) ชุดแผงไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)**แก้ไขเพิ่มเติม จุดเก่า (ไม่รวม
เสา) หมายเหตุ..ราคาที่เสนอ รวมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง 8 หมู่บ้าน 10 จุด   ชุดละ 
7,500.-บาท  เป็นเงิน  75,000.-บาท เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 

นายวัยศักดิ์  ใจเทพ  เรียนประธานสภาฯ ตามที่กระผมได้เสนอญัตติ สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 
(นายกเทศมนตรีฯ) (โซลาร์เซลล์) –เสาเหล็ก เป็นจำนวนเงิน 212,500.-บาท น้ัน กระผม 
                                                                                   /ได้รับหนังสือ... 
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ได้รับหนังสือคำร้องทั่วไปขอไฟกระพริบเพ่ิมเติม ในหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 ตามคำร้อง
ของผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาฯ ในเขตท่ีรับผิดชอบ ลดการเกิด อุบัติ เหตุ  บำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญญาจรไปมา กระผมจึงได้ดำเนินการให้กองช่างได้
ออกไปสำรวจหมู่บ้านแต่ละจุดตามคำร้องมายังเทศบาลตำบลห้วยทรายเรียบร้อย
แล้วครับ รายละเอียดกระผมขอมอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจง
รายละเอียดของ ไฟกระพริบว่ามีจุดไหนบางครับ 

นายขยัน เป็งเฟย เชิญ  ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายถนอม   ปัญโญ เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาทุกท่าน ตามท่ีกระผมได้รับคำร้องจากผู้ใหญ่และ 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) สมาชิกสภาตำบลห้วยทราย และกระผมได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการสำรวจ

สัญญาณไฟกระพริบ ตามสถานที่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 ดังนี้ ครับ หมู่ที่ 1 บ้าน               
แม่ตาด จำนวน 2 จุด /หมู่ที่ 2 จำนวน 4 จุด/หมู่ที่ 3 จำนวน 4 จุด/หมู่ที่ 4 
จำนวน 3 จุด/ หมู่ที่ 5 จำนวน 5 จุด/หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด/หมู่ที่  6 จำนวน               
2 จุด/หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด/หมู่ที่ 8 จำนวน 3 จุด / รวมติดตั้งใหม่ จำนวน 25 
จุด ชุดละ 8,500.00 บาท รวมเป็นเงิน 212,500.00 บาท และ มีติดตั้งเสริม                
(ใช้เสาเดิม)  หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 มีจำนวน 10 จุด ชุดละ 7,500.00 บาท จำนวน 
75,000.00 บาท ครับ เพื่อให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายได้พิจารณา
ต่อไปครับ รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ ครับ 

นายขยัน   เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือไม่ครับ/ เชิญ สท.ชลอ    อุปคำ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชลอ  อุปคำ เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ กระผมได้สำรวจ 
(สท.เขต.1) สัญญาณไฟกระพริบ มีจำนวนหลายจุดมากครับ และกระผมได้เขียนคำร้องมาให้

ทางเทศบาลตำบลห้วยทรายเรียบร้อยแล้วครับ กระผมว่าเป็นทางแยกอันตราย 
เพ่ือให้ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นท่ีและผู้ใช้สัญจรไปมา ครับ ขอบคุณครับ 

นายขยัน   เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือไม่ครับ/ เชิญ สท.เสาร์คำ  นันตาล 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสาร์คำ นันตาล เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ กระผมได้สำรวจ 
(สท.เขต.2) สัญญาณไฟกระพริบ มีจำนวนหลายจุดมากครับ และกระผมได้เขียนคำร้องมาให้

ทางเทศบาลตำบลห้วยทรายเรียบร้อยแล้วครับ เนื่องจากทางบ้านหม้อ ซอย 2 เป็น
ทางแยกจากถนนสายหลักเข้าสู่ตำบลห้วยทราย บริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก และ
ซอย 7 ติดกับวัดทุ่งต้อมเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา กระผมขอติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทั้งขาไปและขากลับ ซ้ายขวา ครับ เพราะรถที่วิ่งเร็วจะได้เห็น
สัญญาณไฟกระพริบจะได้ลดความเร็ว ขอให้ทางประธานสภาเทศบาลตำบล                
ห้วยทราย พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณ  

นายขยัน  เป็งเฟย เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวัยศักดิ์  ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ ตามที่กระผมได้รับแจ้งมาแล้วนั้น กระผมจะดำเนินการให้เร็ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) ที่สุดครับ  
นายขยัน   เป็งเฟย ข้อ5 (9) สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือไม่ครับ/ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภาฯ)  ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (9) สัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) –เสาเหล็ก ขนาด  2 นิ้ว สีดำสลับสีขาว  

/พร้อมขายึดแผง... 
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พร้อมขายึดแผงโซลาร์เซลล์ สูง 3 เมตร  แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด10 W โพลี่
แบตเตอรี่ ขนาด 12V 7.5 A  หลอดไฟพระพริบ LED สีแดง 2 ชุด คอลโทรล
ชาร์ต แผ่นเหล็กซิงค์(ก*ย) 30*45 ซม. สติกเกอร์พ้ืนสีเหลืองขอบดำ รวมทั้ง 8 
หมู่บ้าน 25 จุด ชุดละ 8,500.-บาท เป็นเงิน 212,500.-บาท โปรดยกมือขึ้นครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (9) สัญญาณ
ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) –เสาเหล็ก ขนาด  2 นิ้ว สีดำสลับสี
ขาว พร้อมขายึดแผงโซลาร์เซลล์ สูง 3 เมตร  แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด10 W โพลี่
แบตเตอรี่ ขนาด 12V 7.5 A  หลอดไฟกระพริบ LED สีแดง 2 ชุด คอลโทรลชาร์ต 
แผ่นเหล็กซิงค์(ก*ย) 30*45 ซม. สติกเกอร์พ้ืนสีเหลืองขอบดำ รวมทั้ง 8 หมู่บ้าน 
25 จุด ชุดละ 8,500.-บาท เป็นเงิน 212,500.-บาท โปรดยกมือขึ้นครับ 

    -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11    ท่าน 
    -เห็นชอบ   10   เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
    -งดออกเสียง     1    เสียง 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (9) สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์             

(โซลาร์เซลล์) –เสาเหล็ก ขนาด  2 นิ้ว สีดำสลับสีขาว พร้อมขายึดแผงโซลาร์เซลล์ สูง 3 เมตร             
แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 10 W โพลี่แบตเตอรี่ ขนาด 12V 7.5 A  หลอดไฟพระพริบ LED              
สีแดง 2 ชุด คอลโทรลชาร์ต แผ่นเหล็กซิงค์(ก*ย) 30*45 ซม. สติกเกอร์พื้นสีเหลืองขอบดำ 
รวมทั้ง 8 หมู่บ้าน 25 จุด ชุดละ 8,500.-บาท เป็นเงิน 212,500.-บาท   

นายขยัน   เป็งเฟย  ข้อ 5 (10) ไฟกระพริบสัญญาณเดือน พลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 10 W 
(ประธานสภาฯ) แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลล์ 7.5A ชุดควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่กร้อมกล่องพลาสติกกันน้ำ 

โมดูลไฟ LED สีแดง ชนิด 4*6LED พร้อมกล่องควบคุม แผ่นป้าย วัสดุทำจากเหล็กซิงค์ ขนาด 
30*45 ซม. พ่น เคลือบสีกันสนิมปิดทั บสีพื้ นด้วยสี เหลืองขอบดำ ไม่รวมเสาเหล็ก                 
(รวมค่าติดตั้งเรียบร้อย) /สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือไม่ครับ/ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (10) ชุดแผงไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)**แก้ไขเพิ่มเติม จุดเก่า(ไม่รวมเสา) หมายเหตุ..ราคาที่เสนอ 
รวมติดตั้งเรียบร้อยแลว้ รวมทั้ง 8 หมู่บ้าน 10 จุด   ชุดละ 7,500.-บาท  เป็นเงิน  75,000.-
บาท โปรดยกมือข้ึนครับ 
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (10) ชุดแผงไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)**แก้ไขเพิ่มเติม จุดเก่า(ไม่รวมเสา) หมายเหตุ..ราคาที่เสนอ 
รวมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง 8 หมู่บ้าน 10 จุด  ชุดละ 7,500.-บาท  เป็นเงิน  75,000.-
บาท โปรดยกมือข้ึนครับ 

    -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11    ท่าน 
    -เห็นชอบ    10   เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
    -งดออกเสียง     1    เสียง 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ 5 (10) ชุดแผงไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์           

(โซลาร์เซลล์)**แก้ไขเพิ่มเติม  จุดเก่า(ไม่รวมเสา) หมายเหตุ..ราคาที่เสนอ รวมติดตั้งเรียบร้อย
แล้ว รวมทั้ง 8 หมู่บ้าน 10 จุด   ชุดละ 7,500.-บาท  เป็นเงิน  75,000.-บาท  

 
       /ต่อไประเบียบวาระท่ี 5... 
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ต่อไประเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.6. เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย 

นายวัยศักดิ์ ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการ              
(นายกเทศมนตรีฯ) กองคลังเป็นผู้ชี้แจง ครับ 
นายขยัน เป็งเฟย เชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวรังสิมา บุญชัย เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน 5.6.  ขอโอนลด แผนงานสาธารณสุข    
(ผู้อำนวยการกองคลัง) งานสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท ขอโอนลด 3,600.-บาท คงเหลือ 26,400.-บาท 
      โอนเพ่ิมเพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายงานใหม่  แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุข                

งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ (เครื่องวัดความดัน) ราคาเครื่องละ 1,800.-บาท จำนวน 2 เครื่อง                     
รวมเป็นเงิน 3,600.-บาท (ราคานอกมาตรฐาน) 

นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ 5.6. สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือไม่ครับ/ เมื่อไม่มีสมาชิก 
(ประธานสภาฯ) สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้โอนลดเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่   เพ่ือจัดซื้อ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดความดัน) ราคาเครื่องละ 1,800. -บาท 
จำนวน 2 เครื่อง  รวมเป็นเงิน 3,600.-บาทโปรดยกมือขึ้นครับ 

 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโอนลดเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่   เพ่ือจัดซื้อ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดความดัน) ราคาเครื่องละ 1,800. -บาท 
จำนวน 2 เครื่อง  รวมเป็นเงิน 3,600.-บาท   โปรดยกมือขึ้นครบ 

  -สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11    ท่าน 
  -เห็นชอบ   10   เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
  -งดออกเสียง     1    เสียง   
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนลดเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุข                

งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ (เครื่องวัดความดัน) ราคาเครื่องละ 1,800.-บาท จำนวน 2 เครื่อง                     
รวมเป็นเงิน 3,600.-บาท  ต่อไป ข้อ 5.7. 

นางสาวรังสิมา บุญชัย เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน 5.7.  ขอโอนลด แผนงานสาธารณสุข    
(ผู้อำนวยการกองคลัง) งานสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท ขอโอนลด 8,500.-บาท คงเหลือ 21,500.-บาท 
โอนเพ่ิมเพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายงานใหม่  แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุข                
งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท งานบ้านงานครัว(ตู้ เย็น)                   
ขนาด 7 คิว บิกฟุต ราคาเครื่องละ 8,500.-บาท จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
8,500.-บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563) 

นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ 5.7. สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือไม่ครับ/ เมื่อไม่มีสมาชิก 
(ประธานสภาฯ) สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้โอนลดเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่   เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น) ขนาด 7 คิว บิกฟุต 
ราคาเครื่องละ 8,500.-บาท จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 8,500.-บาท                 
โปรดยกมือขึ้นครับ 
       /สมาชิกสภาฯ... 
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 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโอนลดเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่   เพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น)  ขนาด 7 คิว               
บิกฟุต ราคาเครื่องละ 8,500.-บาท จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 8,500.-บาท      
โปรดยกมือขึ้นครับ 

-สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11    ท่าน 
  -เห็นชอบ   10   เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
  -งดออกเสียง    1    เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนลดเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุข                

งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท งานบ้านงานครัว(ตู้ เย็น)                   
ขนาด 7 คิว บิกฟุต ราคาเครื่องละ 8,500.-บาท จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
8,500.-บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563) ต่อไป ข้อ 5.8 

นางสาวรังสิมา บุญชัย เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน 5.8.  ขอโอนลด แผนงานสาธารณสุข   
(ผู้อำนวยการกองคลัง) ขอโอนลด แผนงานการศึกษา งานการศึกษา งบดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท   

วัสดุสำนักงาน  ตั้งไว้ 20,000.-บาท ขอโอนลด 4,300.-บาท คงเหลือ 15,700.-
บาท  โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายงานใหม่ แผนงานการศึกษา งานการศึกษา                  
งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  ราคา
เครื่องละ 4,300.-บาท จำนวน 1 เครื่อง  รวมเป็นเงิน 4,300.-บาท โดยมี
ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ 5.8. สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือไม่ครับ/ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) ท่านใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ 

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้โอนลดเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่   เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์       
(Ink Tank Printer)  ราคาเครื่องละ 4,300.-บาท จำนวน 1 เครื่อง  รวมเป็นเงิน 
4,300.-บาท โปรดยกมือขึ้นครับ  

 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโอนลดเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่   เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์               
(Ink Tank Printer)  ราคาเครื่องละ 4,300.-บาท จำนวน 1 เครื่อง  รวมเป็นเงิน 
4,300.-บาท โปรดยกมือขึน้ครับ 

-สมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  11    ท่าน 
  -เห็นชอบ   10   เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
  -งดออกเสียง    1    เสียง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนลดเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา งานการศึกษา                  
งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  ราคา
เครื่องละ 4,300.-บาท จำนวน 1 เครื่อง  รวมเป็นเงิน 4,300.-บาท  ต่อไป 

/ระเบียบวาระท่ี 6... 



      -45- 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี- 
 
เลิกประชุมเวลา  เวลา 16.00 น. 
 

                     …………………….....................…………………………………………   
    

                                        ลงชื่อ                   ผู้พิมพ์ 
                    (นางจีระนัน   เป็งเรือน) 
                    ผู้ชว่ยนักทรัพยากรบุคคล 
 
         ลงชื่อ                ผู้บันทึก 
            (นายกิติศักดิ์  สุวรรณพันธุ์โสภา) 
                          นิติกร ชำนาญการ 
            ลงชื่อ 

                 (นายประชัน ทาอินทร์) 
                           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
                    ผู้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมสภา 
                

ลงชื่อ                              
                            (นายชลอ    อุปคำ) 
                             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
               ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          
            ลงชื่อ                               
                     (นายอัครเดช  กวีชาญวิเชียร) 
                               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา                  
 

ลงชื่อ                               
                           (นายสายเพชร  ทาโปปิน) 
                                        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
 
 
 
 

/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ   เทศบาลตำบลห้วยทรายได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4                  
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563  เนื่องจากสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยทรายได้ครบอายุของสภาท้องถิ่น              
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น  

    ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.2547                        
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554)  หมวด 2 การประชุม ข้อ 34 เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการ
ประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน   

   รายงานประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้รับรอง หรือรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้วแต่ประธานสภา
ท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่นให้ผู้ที่
ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น ณ วันที่มีเหตุดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ท้ายรายงานการประชุม
ดังกล่าว และให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมครั้งนั้นเป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรอง 
รายงานการประชุมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ ถ้าไม่รับรองภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าได้รับรอง
รายงานการประชุมนั้นแล้ว (ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป) 

 
 

ลงชื่อ 

                 (นายประชัน ทาอินทร์) 
                             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 

     
   

ลงชื่อ                               
                             (นายขยัน     เป็งเฟย) 
                        ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
                                                                  ผู้รับรอง                                                                      
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


