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รายชื่อผูม้าประชมุ 
 

ลำดับท่ี ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 

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

10 นายเอนก       อินมุตโต ส.ท. เขต.2 
รายชื่อผูล้าประชุม 

1 นายสม         ทาเกิด ส.ท. เขต.1 
2 นายสายเพชร  ทาโปปิน ส.ท. เขต.2 

รายชื่อผูข้าดประชมุ 
- - - 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะผูบ้ริหารเทศบาลตำบลห้วยทราย 

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

พนักงานเจ้าหนา้ท่ี 
1 นายจีรพงค์   เต็มจิตร ์ ปลัดเทศบาล 
2 นางดรุณี     แก้วโพธา รองปลัดเทศบาล 
3 นางสาวพริม้รวี    สมงาม หัวหน้าสำนักปลัด 
4 นายถนอม      ปัญโญ ผู้อำนวยการกองช่าง 
5 นายกิติศักดิ์   สุวรรณพันธ์ุโสภา นิติกรชำนาญการ 
6 นางสาวคนึงนิจ ดาวเวียงกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
7 นายบารม ี บุณยรัตนสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8 นายติณณภพ     คันธา เจ้าพนักงานประชาสมัพันธ์ 
9 นายสุรศักดิ์   จันทร์ตาเงิน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10 นางจีระนัน    เป็งเรอืน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
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จำนวนผู้มาประชุม              10  คน    จำนวนผูล้าประชุม  2   คน     จำนวนผู้ขาดประชุม - คน                    
จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม   15  คน   
เริ่มประชุมเวลา   เวลา 09.00 น. 

-เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่
พร้อมแล้ว นายขยัน เป็งเฟย ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่1) ประจำปี        
พ.ศ.2563 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1. การโอนย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งสังกัดเทศบาลตำบลห้วยทราย 

จำนวน 4 ตำแหน่ง 
-นางดรุณี    แก้วโพธา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล 
-นางสาวพริ้มรวี  สมงาม  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
-นายบารมี  บุณยรัตนสุนทร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
-นายติณณภพ   คันธา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
เชิญ รองปลัดเทศบาลฯ แนะนำตัว  ครับ 

นางดรุณี  แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯ   คณะผู้บริหาร   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ดิฉัน ช่ือ 
(รองปลัดเทศบาลฯ) นางดรุณี   แก้วโพธา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ได้มีการสอบ

เปลี่ยนสายงานบริหาร ดิฉันสอบได้ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล จึงได้เลอืกลงเทศบาล
ตำบลห้ วยทราย เนื่ อ งจากเทศบาลตำบลห้ วยทรายมี กรอบอัตรากำลั ง                          
รองปลัดเทศบาลฯ ดิฉันสอบได้อันดับต้นๆ จึงสามารถเลือกสถานที่ลงได้ ค่ะ                 
ถ้าสมาชิกสภาฯท่านใดจะปรึกษาหารือ ดิฉันขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ 

นายขยัน   เป็งเฟย เชิญ หัวหน้าสำนักปลัด แนะนำตัว ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวพริ้มรวี สมงาม เรียนประธานสภา ฯ   คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ดิฉัน ช่ือ 
(หัวหน้าสำนักปลัด) นางสาวพริ้มรวี  สมงาม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ซึ่งได้สอบเปลี่ยนสายงานจาก

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการงานธุรการ เป็น หัวหน้าสำนักปลัด เดิมได้สังกัด เทศบาล
ตำบลไชยสถาน อำเภอภารภี  และได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
เทศบาลตำบลห้วยทราย แทน นายสันติ ดาวเวียงกัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ได้โอนย้ายไปอยู่เทศบาลตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งดิฉันและครอบครัวได้อยู่
หมู่บ้านศุภาลัยการ์วิว อำเภอสันกำแพง ดิฉันยินดีที่ได้ร่วมงานกับทางเทศบาลตำบล
ห้วยทรายทุกท่าน ถ้ามีเรื่องงานหรือเรื่องไดที่จะให้ดิฉันช่วยเหลือบอกได้นะค่ะ ดิฉัน
ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายขยัน   เป็งเฟย เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แนะนำตัว ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายบารมี บุณยรัตนสุนทร เรียนประธานสภา ฯ   คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม ช่ือ 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) นายบารมี  บุณยรัตนสุนทร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โอนย้ายมาจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โอนย้ายมาตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สังกัดเทศบาลตำบลห้วยทราย  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 กระผมบรรจุเป็น
ข้าราชการส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมา  2 ปี แล้วครับ กระผมรู้สึกยินดี 

 อย่างยิ่งที่ได้กลับมาเทศบาลตำบลห้วยทรายอีกครั้ง เพราะสองปีก่อนกระผมได้เป็น
พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยทราย กระผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ  

        /นายขยัน เป็งเฟย... 
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นายขยัน   เป็งเฟย เชิญ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ แนะนำตัว ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายติณณภพ   คันธา เรียนประธานสภา ฯ   คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม ช่ือ 
(เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์) นายติณณภพ  คันธา  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสมัพันธ์ โอนย้ายมาจากเทศบาล

เมืองปทุมธานี กระผมเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้ง กระผมขอขอบคุณทางผู้บริหาร              
ที่กระผมมาช่วยงานของเทศบาลตำบลห้วยทราย กระผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ครับ 
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณา
รายงานการประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข ถือว่าสภาฯ แห่งนี้รับรองรายงานการประชุมครับ 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
นายขยัน เป็งเฟย  3.1.เรื่อง โรคระบาดในชุมชนตำบลห้วยทราย เชิญ นายประเวท จินาจันทร์ 
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต.2 
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ตามที่กระผม  
(สท.เขต.2) ได้ขอเสนอกระทู้ถาม เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2563 เรื่อง โรคระบาดในชุมชน

ตำบลห้ วยทราย  และประธานสภาเทศบาลฯได้ส่ งหนั งสือกระทู้ ให้ กั บ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทรายรับทราบเรียบร้อยแล้วนั้น กระผมขอกระทู้ถาม              
ข้อที่ 1 เรื่อง มีแนวทางการป้องกันโรคระบาดในชุมชนตำบลหว้ยทรายอย่างไร ครับ 

นายขยัน เป็งเฟย เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ช้ีแจง ครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายวัยศักดิ์  ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่ท่าน สท.ประเวท จินาจันทร์ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ได้เสนอกระทู้ถามว่าแนวทางการป้องกันโรคระบาดในชุมชนตำบลหว้ยทรายอย่างไร 

ตอนนี้ได้เกิดโรคไข้เลือดออก/โรคชิคูนคุณยา กระผมขอตอบว่า การป้องกันทาง
เทศบาลได้ดำเนินการแจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท)ให้แต่ละหมู่บ้าน
พร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝนเพราะยุงมักมี
การระบาดในช่วงฤดูฝน และเทศบาลฯยังมีงบประมาณของสำนักงานประกัน
สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ดำเนินการ 
เพื่อสำรวจแหล่งเพราะพันธ์ุยุงลายทุกวันศุกร์ อีกทั้งทุกภาคครัวเรือนต้องป้องกัน
โดยการกำจัดแหล่งน้ำที่เพาะพันธ์ยุง การป้องกันส่วนบุคคล ภาคชุมชนจะต้องมีการ
รณ รง ค์ ให้ มี ก าร ก ำจั ด แห ล่ งลู ก น้ ำ ใน ชุม ชน อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ  2-3 ครั้ ง 
แท๊งค์ บ่อ กะละมัง ที่เก็บกักน้ำจะเป็นแหล่งที่ยุงออกไข่และกลายเป็นยุง ต้องมีฝา
ปิดและหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้ำหรือไม่ให้ตรวจรอยรั่วของท่อน้ำ แท๊งค์น้ำหรือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำว่ารั่วหรือไม่ โดยเฉพาะฤดูฝนตรวจสอบแจกัน ถ้วยรองขาโต๊ะ 
ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ สำหรับแจกันอาจจะใส่ทรายผสมลงไป ส่วนถ้วยรองขา
โต๊ะ ให้ ใส่ เกลือ เพื่ อป้ อ งกันลูกน้ ำหมั่ นตรวจสอบถาดรองน้ ำที่ ตู้ เย็นหรือ
เครื่องปรับอากาศเพราะเป็นที่แพร่พันธ์ของยุง โดยเฉพาะถาดระบายน้ำของ
เครื่องปรับอากาศซึ่งออกแบบไม่ดี โดยรูระบายน้ำอยู่เหนือก้นถาดหลายเซนติเมตร 
ทำให้มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงตรวจรอบๆบ้านว่าแหล่งน้ำขังหรือไม่  

        /ท่อระบายน้ำ... 
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ท่อระบายน้ำบนหลังคามีแอ่งขังน้ำหรือไม่หากมีต้องจัดการขวดน้ำ กระป๋อง หรือ
ภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช้ให้ใส่ถุงหรือฝงัดินเพื่อไม่ให้น้ำขัง ยางรถยนต์
ที่ไม่ใช้ก็เป็นแหล่งขังน้ำได้เช่นกัน ขอบคุณครับ 

นายขยัน เป็งเฟย  เชิญ สท.ประเวท  จินาจันทร์ ถามต่อ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ข้อที่ 2 ครับ 
(สท.เขต.2)  การป้องกันโรคระบาดต้องทำเร่งด่วนเพราะโรคระบาดไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ ขอให้มี 

ผู้รับผิดชอบเร่งด่วนให้ด้วย ครับ 
นายวัยศักดิ์  ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ   และ สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  การป้องกันและควบคุมโรค 
(นายกเทศมนตรีฯ) ไข้เลือดออกของเทศบาลตำบลห้วยทรายส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณ        

สุข ในการพ่นสารเคมีและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการลงพื้นที่               
คุยสอบถาม ให้ ความรู้ เกี่ ยวกับ โรคไข้ เลือดออกและแจกจ่ายผลิ ตภัณฑ์           
ปอ้งกันยุงลายเท่านั้น ในส่วนความร่วมมือของประชาชนในเทศบาลตำบลห้วยทราย
ส่วนใหญ่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ดำเนินการ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำ ให้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน กระผมได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่พร้อมกับ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ทำงานร่วมด้วยช่วยกัน และได้ดำเนินการจัดซื้อสารเคมี
กำจัดยุงลายเพื่อเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ครับ 

นายขยัน เป็งเฟย  เชิญ สท.ประเวท  จินาจันทร์ ถามต่อ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ข้อที่ 3 ครับ 
(สท.เขต.2) การป้องกันลูกน้ำยุงลายต้องช่วยกันป้องกันทุกๆวัน เพื่อไม่ให้มีโรคระบาดใน                

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเทศบาลฯ และขอให้ดำเนินการเครื่องพ่นหมอกควันให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ครับ 

นายวัยศักดิ์  ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ   และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน การป้องกันและควบคุมโรค 
(นายกเทศมนตรีฯ) กระผมจะดำเนินการซ่อมแซมพร้อมทั้งจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ

เครื่องพ่นหมอกควันใหม่ต่อไป ครับ 
นายขยัน  เป็งเฟย หมดระเบยีบวาระที่ 3 ต่อไป ระเบียบวารที่ 4 
 (ประธานสภาฯ)   
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่พิจารณา 
นายขยัน  เป็งเฟย ข้อ 5.1. พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564   เชิญ  
(ประธานสภาฯ)  นายกเทศมนตรีแถลงหลักการและเหตุผล 
นายวัยศักดิ์  ใจเทพ เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย   บัดน้ีถึงเวลาที่คณะ 
(นายกเทศมนตรี) ผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยทราย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยทรายจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภา
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี ้ 

        /สถานการณ์คลัง... 
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1. สถานะการคลัง   

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมสีถานะ
การเงิน ดังนี ้    
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,177,893.67 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,249,955.43 บาท    
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,867,202.49 บาท    
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผกูพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ                              
รวม 1,000,000 บาท    
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จำนวน - โครงการ รวม  -  บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 4,891,251.24 บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม พ.ศ.2563   

(1) รายรบัจริง จำนวน 35,320,805.29 บาท ประกอบด้วย    
หมวดภาษีอากร จำนวน 160,304.50 บาท   
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบั และใบอนญุาต จำนวน 266,301.95 บาท   
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จำนวน 169,915.17 บาท   
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท   
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 71,302.00 บาท   
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท   
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 15,892,352.67 บาท   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 18,760,629.00 บาท  

(2) เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 106,409 บาท 

 
(3) รายจ่ายจรงิ จำนวน 28,467,707.97 บาท ประกอบด้วย   

งบกลาง จำนวน 10,987,328.42 บาท   
งบบุคลากร จำนวน 10,164,238.87 บาท   
งบดำเนินงาน จำนวน 6,026,637.68 บาท   
งบลงทุน จำนวน 473,383.00 บาท   
งบรายจ่ายอื่น 
งบเงินอุดหนุน 

จำนวน 
จำนวน 

0.00 
816,120 

บาท 
บาท  

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 106,409 บาท  
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน  546,709 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,095,500 บาท  
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

รายรับ รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       



   
หมวดภาษีอากร 

 
656,982.06 

 
290,000.00 

 
290,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และ
ใบอนุญาต 

354,800.25 337,000.00 357,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 177,272.09 110,000.00 150,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 57,938.00 50,100.00 50,100.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,246,992.40 797,100.00 857,100.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 21,936,493.95 21,002,900.00 21,002,900.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
21,936,493.95 21,002,900.00 21,002,900.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,154,096.00 20,700,000.00 21,560,000.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,154,096.00 20,700,000.00 21,560,000.00 

รวม 43,337,582.35 42,500,000.00 43,420,000.00 
 

 รายจา่ย รายจา่ยจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 14,350,635.74 15,997,781.00 16,530,032.00 
  งบบุคลากร 12,511,270.00 15,722,219.00 15,404,100.00 

  งบดำเนินงาน 8,438,936.17 7,315,000.00 7,910,868.00 
  งบลงทุน 2,715,655.74 2,232,000.00 2,545,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,170,000.00 1,233,000.00 1,030,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 39,186,497.65 42,500,000.00 43,420,000.00 

รวม 39,186,497.65 42,500,000.00 43,420,000.00 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,505,820 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 585,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 5,247,728 

  แผนงานสาธารณสุข 1,472,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,544,420 



  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 370,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 95,000 
ด้านการดำเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 16,530,032 

 
งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 

43,420,000 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  เทศบาล
ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
          โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 อาศัยอำนาจตามความ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย และโดยความ
เห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ดังต่อไปนี ้  
           ข้อ1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564     
           ข้อ2. เทศบัญญัติน้ีใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป                 
           ข้อ3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นจำนวน
รวมทั้งสิ้น 43,420,000 บาท       
           ข้อ4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,420,000  บาท  
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

 
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,505,820 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 585,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 5,247,728 
  แผนงานสาธารณสุข 1,472,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,544,420 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 370,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 95,000 
ด้านการดำเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 16,530,032 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 43,420,000 
      /ข้อ 5 งบประมาณ... 
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวม

ทั้งสิ้น    0    บาท   
 ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทรายปฏิบัติการเบิกจ่ ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล
 ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทรายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัติน้ี  

นายขยัน   เป็งเฟย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
(ประธานสภาฯ) แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 )ข้อ ๔๗  ในการ

พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินปรึกษาในหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภา ท้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถ่ิน
ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร แล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระที่หนึ่ง สภาท้องถ่ินจะให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินพิจารณาก่อนรับหลักการก็
ได ้/เชิญสมาชิกสภาฯ พิจารณาครับ / เชิญ สท.อัครเดช  กวีชาญวิเชียร ครับ 

นายอัครเดช  กวีชาญวิเชียร เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่านฯ ตามที่กระผมได้อ่านร่างเทศบัญญัติ
(สท.เขต.1)  งบประมาณรายจ่ายประจำป ี พ.ศ.  2564   แผนงานบริการสาธารณสุขและงาน 

สาธารณสุขอื่น  งบดำเนินงาน หมวด รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เข้า
ลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ หน้า 118 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคที่
เกิดตามฤดูกาล กระผมขอตั้งเป็นงบประมาณการป้องกันและควบคุมโรคก่อนที่จะ
เข้าสู่ฤดูฝนพร้อมตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันด้วย เพื่อจะได้
ป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที ขอบคุณ 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปราย เชิญครับ  / เชิญ  สท.ศรีธร  บุณจันต๊ะ     
(ประธานสภาฯ)  
 

นายศรีธร  บุญจันต๊ะ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่กระผมได้อ่าน
(สท.เขต.1)  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   พ. ศ.   2564   งบประมาณที่ตั้งไว้  

43,420,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้เพิ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท การตั้งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2564 
แผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ 2564 ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน และแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน  บางโครงการได้ถูกตัดและลด
งบประมาณบางโครงการ เนื่องจากจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ                      
เพื่อจัดซื้อรถกระเช้า งบประมาณ 2,200,000 บาท ทางสมาชิกสภาเทศบาลเห็น
ด้วย เนื่องจากรถกระเช้าของทางเทศบาลฯ สภาพรถกระเช้าทรุดโทรมและ                      
ไดซ้่อมแซมปล่อยครั้ง จึงทำให้การดำเนินงานช่วยเหลือในการซ่อมแซมไฟกิ่งประจำ
หมู่บ้าน ทำให้เกิดการทำงานล่าช้า ขอบคุณครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.ประเวท  จินาจันทร์     
(ประธานสภาฯ) 
นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่กระผมได้อ่าน 
(สท.เขต.2) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   พ. ศ.   2564 กระผมเห็นด้วยกับ

ท่าน สท.ศรีธร  บุญจันต๊ะ  เรื่องไฟกิ่งประจำหมู่บ้าน กระผมเห็นด้วยครับที่เราจะ
ดำเนินการจัดซื้อรถกระเช้าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระผมอยากให้คณะ
ผู้บริหารพิจารณาผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องไฟกิ่ งประจำหมู่บ้าน มาทำงานใน
วันหยุดราชการ เนื่องจากถ้าเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ถ้าไฟกิ่งประจำ 

        /หมู่บ้าน... 
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หมู่บ้านดับในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จึงทำให้เกิดปัญหาล่าช้าต้องได้รอให้วัน
เปิดราชการถึงจะมาดำเนินการซอ่มแซมได้ กระผมขอให้มีเวรประจำวันหยุดราชการ
ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องไฟกิ่งประจำหมู่บ้านด้วย ขอบคุณครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย เชิญ คณะผู้บริหาร ครับ 
 (ประธานสภาฯ) 
นายสมพงษ์ กีไสย เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอช้ีแจงเรื่องไฟกิ่งหมู่                  
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ประจำหมู่บ้าน  ถ้าเป็นทั้งสายกระผมจะพยายามให้ผู้รับผิดชอบให้ได้ครับ  แต่ถ้า 

เป็นบางจุด คงจะทำได้อยากครับที่จะให้มาทำในวันหยุดราชการ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องไฟกิ่งประจำหมู่บ้านมีอยู่คนเดียวครับ ส่วนรถกระเช้า                
ถ้าดับทั้งสายกระผมว่าไม่เกี่ยว ครับ อาจจะเป็นตัวออโต้ที่ตัดไฟฟ้า ไม่ได้ใช้รถ  ครับ 
กระผมช้ีแจงอีกเรื่อง ครับ เรื่องขอตัดกิ่งไม้ อาจช้าหน่อย ครับเราต้องรอให้
เจ้าหน้าที่งานป้องกันว่างกอ่นนะครบั เพราะงานช่วงนี้เจ้าหน้าที่มีงานเยอะ และต้อง
ช่วยกันหลายคน งานตัดต้นไม้กิ่งไม้มันงานอันตรายต้องขอให้ทางสมาชิกสภาฯที่
แจกให้ไปตัดต้นไม้ ต้องไปช้ีจุดให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.ประเวท  จินาจันทร์     
(ประธานสภาฯ) 
นายประเวท จินาจันทร์  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ครับถ้าต่อไปกระผม
(สท.เขต.2)  จะได้แจ้งล่วงหน้าพร้อมทั้งจะไปช้ีจุดให้เจ้าหน้าที่ตัดไม้ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา ครับ 
นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผม
(ประธานสภาฯ)  จะขอมติครับ       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๗   (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 65 ถ้าไม่มีผู้ใด
จะอภิปรายต่อไป  ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย  หรือถ้ามีแต่ประธานสภา ท้องถ่ิน 
เห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถ่ินจะเสนอให้ที่ประชุม
วินิจฉัยว่า ควรจะ ปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่การอภิปรายตามความในข้อ ๗๒ 
เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถ่ินเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ก่อนลงมติ ตาม
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ 
76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถ่ินตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภา
ท้องถ่ินอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
อยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้              
มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมกระผมจะขอมติครับ 

 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบในหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2564 โปรดยกมือข้ึนครับ 

 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบในหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2564 โปรดยกมือข้ึนครับ 

  -สมาชิกสภาฯเข้าประชุม  10   ท่าน 
  -ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 
  -เห็นชอบ     9       เสียง 
  -งดออกเสียง    1    เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในเวลา 

14.30 น. ต่อไป ข้อ 5.2.ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่  เชิญ                     
รองปลัดฯ 

 
        /นางดรุณี แก้วโพธา... 
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นางดรุณี  แก้วโพธา เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกท่าน ข้อ 5.2.ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็น 
(รองปลัดฯ) รายการใหม่ โดยขอโอนลดจาก เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.

2563 -แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หน้า 76 จำนวน  58,700.-บาท (ห้าหมื่นแปดพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่3/2563) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ห้องเก็บของ
และห้องรองปลัดเทศบาล ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน หน้า 4 งบประมาณ
จำนวน 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  

นายขยัน เป็งเฟย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ  / เมื่อ ไม่มี  กระผมจะขอมติ                 
(ประธานสภาฯ)  -สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อโครงการปรับปรุงอาคาร 

สำนักงาน ห้องเก็บของและห้องรองปลัดเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครับ 
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อ โครงการปรับปรุงอาคาร

สำนักงาน ห้องเก็บของและห้องรองปลัดเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครับ 
  -สมาชิกสภาฯเข้าประชุม  10   ท่าน 
  -ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 
  -เห็นชอบ     9       เสียง 
  -งดออกเสียง    1    เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ห้องเก็บของ

และห้องรองปลัดเทศบาลนายขยัน   เป็งเฟย ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการ 
แปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

(ประธานสภาฯ) ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถ่ินมี ๒ ประเภท คือ (๑)  
คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน 

 แต่ไม่เกินเจ็ดคน (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือ
บุคคลที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
เชิญเสนอครับ/เชิญ สท.ถาวร   จินานาง ครับ 

นายถาวร จินานาง เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
(สท.เขต 2) ในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ในครั้งนี้  จำนวน      4     คน  ครับ 
นายขยัน  เป็งเฟย สท.ถาวร  จินานาง เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 4 คน  
(ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองด้วยครับ  
นายศรีธร บุญจันต๊ะ กระผมขอรับรองให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 4 คน ครับ  
(สท.เขต 2)  (ผู้รับรองคนที่ 1) 
นายเสาร์คำ นันตาล กระผมขอรับรองให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 4 คน ครับ 
(สท.เขต 2)  (ผู้รับรองคนที่ 2) 
นายขยัน  เป็งเฟย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง  
(ประธานสภาฯ) อื่นถือว่าสภาฯ แห่งนี้เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 4 คนครับ     

ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภา 

        /ท้องถ่ิน... 
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ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น 
สมาชิกสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อย กว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมี
มติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่  1 ครับ / เชิญ           
สท.เดช   บุญทวี ครับ 

นายเดช    บุญทวี กระผมขอเสนอ สท.ประเวท จินาจันทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 1  ครับ 
(สท.เขต.1) 
นายขยัน  เป็งเฟย ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายถาวร  จินานาง กระผมขอรับรอง สท.ประเวท จินาจันทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 1 ครับ 

(สท.เขต 2)   (ผู้รับรองคนที่ 1) 
นายชลอ   อุปคำ   กระผมขอรับรอง สท.ประเวท จินาจันทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 1 ครับ 
(สท.เขต 1)   (ผู้รับรองคนที่ 2) 
นายขยัน  เป็งเฟย มีผู้รับรอง 2 คน ถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอลำดับที่ 1 อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) ครับ / เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอ ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน ข้อ ๑๔ ในการ

เลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้ามี
การเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้  ถือว่าผู้นั้นได้รับ 

                     เลือก ดังนั้น สท.เดช    บุญทวี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 1  
ครับ /ต่อไปเชิญเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 2 ครับ/เชิญ สท.ชลอ                  
อุปคำ 

นายชลอ  อุปคำ กระผมขอเสนอ สท.เดช   บุญทวี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 2 ครับ 
(สท.เขต.1)  
นายขยัน  เป็งเฟย ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายอัครเดช กวีชาญวิเชียร กระผมขอรับรอง สท.เดช   บุญทวี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 2  
(สท.เขต 1) ครับ (ผู้รับรองคนที่ 1 )  
นายเสาร์คำ  นันตาล กระผมขอรับรอง สท.เดช   บุญทวี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 2  
(สท.เขต 2) ครับ (ผู้รับรองคนที่ 2 )  
นายขยัน  เป็งเฟย มีผู้รับรอง 2 คน ถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอลำดับที่ 2 อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) ครับ / เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอ ถือว่า สท.เดช   บุญทวี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติลำดับที่ 2 ครับ /ต่อไปเชิญเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 3 ครับ 
/ เชิญ สท. อัครเดช  กวีชาญวิเชียร ครับ 

นายอัครเดช กวีชาญวิเชียร กระผมขอเสนอ สท.ชลอ   อุปคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 3 ครับ 
(สท.เขต.1) 
        /นายขยัน เป็งเฟย... 
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นายขยัน  เป็งเฟย ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
(ประธานสภาฯ)         
นายเดช   บุญทวี กระผมขอรับรอง สท.ชลอ   อุปคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 3 ครับ 
(สท.เขต 1) (ผู้รับรองคนที่ 1) 
นายประเวท จินาจันทร์ กระผมขอรับรอง สท.ชลอ   อุปคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 3 ครับ 
(สท.เขต 1) (ผู้รับรองคนที่ 2) 
นายขยัน  เป็งเฟย มีผู้รับรอง 2 คน ถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอลำดับที่ 3 อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) ครับ / เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอ ถือว่า สท.ชลอ   อุปคำ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ             

แปรญัตติลำดับที่ 3 ครับ /ต่อไปเชิญเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 4 ครับ 
/ เชิญ สท.ประเวท  จินาจันทร์ ครับ 

นายประเวท จินาจันทร์ กระผมขอเสนอ สท.เอนก   อินมุตโต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 4  
(สท.เขต 2) ครับ 
นายขยัน  เป็งเฟย ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสาร์คำ  นันตาล กระผมขอรับรอง สท.เอนก   อินมุตโต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 4  
(สท.เขต.2) ครับ (ผู้รับรองคนที่ 1) 
นายศรีธร  บุญจันต๊ะ กระผมขอรับรอง สท.เอนก   อินมุตโต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 4  
(สท.เขต.1) ครับ (ผู้รับรองคนที่ 2) 
 

นายขยัน  เป็งเฟย มีผู้รับรอง 2 คน ถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอลำดับที่ 4 อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) ครับ  / เมื่ อ ไม่มีผู้ ใดจะเสนอ ถือ ว่า สท .เอนก   อินมุตโต ได้รับ เลือกเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 4 ครับ / ต่อไปคณะกรรมการแปรญัตติมีทั้งหมด               
4  คน เชิญ เลขานุการสภา สรุป ครับ 
 

นายประชัน ทาอินทร์ สรุปคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 4 ท่านแล้วนะครับ ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีผู้เสนอ 
(เลขานุการสภาฯ ) เพียงรายช่ือเดียว ดังนี้ 
 สท.ประเวท จินาจันทร์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 1 
 สท.เดช      บุญทวี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 2 
 สท.ชลอ      อุปคำ            เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 3 
 สท.เอนก    อินมุตโต  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 4 ครับ 
 

นายขยัน เป็งเฟย ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน ข้อ 49  วรรค 1  กำหนดว่า  ญัตติร่างข้อ 
(ประธานสภาฯ)            บัญญัติที่สภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
 พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอ                
คำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย / เชิญ สท. ประเวท   จินาจันทร์  ครับ 

 
        /กระผมขอกำหนด... 
 






