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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามญั สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 

เริ่มประชุมเมื่อ  13.30 น. 
เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่ามาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญ

ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕65 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เพ่ือดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ลําดับต่อไป
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เรื่อง 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจําปี  
๒๕65 

เลขานุการสภาฯ ประกาศสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. ๒565 

   ตามมติสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 มีมติกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ประจําปี พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2565 นั้น 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ.๒๕6๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.๒๕65 ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕65 สิบตรีเจริญ  ชมภูพลอย ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ 

ประจําปี 2565 ขอแจ้งจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม มีสมาชิกสภา
เข้าร่วมประชุมจํานวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 
   เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่7 กรกฎาคม 2565 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมดังกล่าว ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลแล้ว มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขถ้อยคําพูดของตน หรือคําผิด ในรายงานการ
ประชุมหรือไม่ เชิญครับ... เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไขอีก ขอมติที่ประชุมใน
การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 
ประจําปี 2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

มติสภาเทศบาลฯ มติที่ประชุมฯ รับรอง  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
    ไม่รับรอง ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
   - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี – 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามญั สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 ญัตติการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 วาระที่  ๑ การพิจารณารับหลักการแห่ง  (ร่าง) เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

ประธานสภาฯ   ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรี กล่าวคําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า บัดนี้  ถึงเวลาที่

ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ต่อสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้
ผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 75,843,239.04 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 88,311,301.08 บาท 
   1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,179,446.02 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 5  

โครงการ รวม 138,800.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 15 โครงการ 

รวม 1,995,930.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1 รายรับจริง จํานวน 33,504,626.90 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จํานวน 410,857.86 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จํานวน 226,297.40 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 322,454.10 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 168,179.82 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,465,219.56 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,911,618.16 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 81,264.00 บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 26,238,148.46 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จํานวน 5,139,921.80  บาท 
   งบบุคลากร จํานวน 10,889,373.48 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 7,248,668.18 บาท 



๔ 
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   งบลงทุน  จํานวน 1,903,985.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,056,200.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 

121,264.00 บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 0.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท 
 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง    
 หมวดภาษีอากร 410,857.86 761,815.00 1,040,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
226,297.40 193,475.00 148,600.00 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 322,454.10 573,700.00 368,200.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 

และกิจการพาณิชย์ 
0.00 835,000.00 600,000.00 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 168,179.82 142,010.00 135,600.00 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,127,789.18 2,506,000.00 2,292,400.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 หมวดภาษีจัดสรร 17,465,219.56 17,229,000.00 16,897,600.00 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
17,465,219.56 17,229,000.00 16,897,600.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 หมวดเงินอุดหนุน 14,911,618.16 13,100,000.00 14,430,000.00 
 รวมรายได้ที่ รัฐบาลอุดหนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
14,911,618.16 13,100,000.00 14,430,000.00 

รวม 33,504,626.90 32,835,000.00 33,620,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ    
 งบกลาง 5,139,921.80 5,948,730.00 6,485,080.00 
 งบบุคลากร 10,889,373.48 13,728,940.00 15,192,280.00 
 งบดําเนินงาน 7,248,668.18 10,641,034.00 10,196,176.00 
 งบลงทุน 1,903,985.00 1,353,296.00 584,064.00 
 รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,238,148.46 32,835,000.00 33,620,000.00 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
หลักการ 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,023,680 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 655,600 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 6,035,836 
 แผนงานสาธารณสุข 3,425,280 
 แผนงานเคหะและชุมชน 1,125,000 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 110,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,517,974 
 แผนงานการพาณิชย์ 1,141,550 
ด้านการดําเนนิงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 6,485,080 
 งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 33,620,000 
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เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะสามารถนําเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  
และเป็นไปตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ 
 
ประธานสภาฯ การพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 

ในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ มีระเบียบข้อกฎหมายดังนี้ ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
(แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 ข้อ ๔๕ วรรค ๓ “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น” 

 ข้อ ๔๗ “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่ารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

   เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับร่างก็ได้” 
ขอ ๔๘ “ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไมรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจํานวนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด โดยให้นําวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบ
นี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
และรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
เทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลให้แจ้ง
นายอําเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการ 
 ให้ประธานสภาท้องถิ่นทําหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่น
มีมติไม่รับหลักการ 
 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติ 
ตามวรรคหนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นนําเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สาม
ตามลําดับ” 



๗ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามญั สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 

 ข้อ 62 “เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปรายเพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่ง
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม” 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านศึกษาเอกสาร (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอมา หาก
มีข้อซักถาม เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน อภิปรายซักถามได้ครับ 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดซักถามแล้วขอมติที่ประชุมสภาฯในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่หนึ่ง ตามที่
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่าเสนอ 

มติสภาเทศบาลฯ ขอมติที่ประชุมฯ รับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
   ไม่รับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่ามีมติ เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66  จํานวน 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.2 ญัตติการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ ระเบียบข้อกฎหมายแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 ข้อ 103 “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
   (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อย

กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
   (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่

ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ฯลฯ” 
 ข้อ 105 “ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ชุดต่าง ๆ ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

   (1) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   (4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร ฯลฯ ” 
 ข้อ 107 “ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับ
รอง 

   การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืน และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 



๘ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามญั สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 

 ข้อ 12 “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ฯลฯ” 

 ข้อ 8 “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมสีิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน 
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผล
การเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากัน ฯลฯ” 

 ข้อ 49 “ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

   ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ฯลฯ” 

 ข้อ 50 “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 

   ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น” 

 ข้อ 59 “การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะกระทําได้เฉพาะการลดรายจ่าย
หรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

   คําแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรค
หนึ่ง” 

 ข้อ 60 “ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคํารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ” 



๙ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามญั สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 

 ข้อ 61 “ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
   (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
   ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้

ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด” 
ประธานสภาฯ ขอปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาล ว่าเห็นควรกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวนกี่คน ทั้งนี้ 
ตามระเบียบฯ ข้อ 103 คณะกรรมการฯ ให้ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาลไม่
น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และขอสมาชิกผู้รับรอง 2 ท่าน 

สท.ประเสริฐ สวัสดิ์คํา เรียนประธานสภาเทศบาล กระผม นายประเสริฐ  สวัสดิ์คํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 
1 ขอเสนอให้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 5 คน 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรองคือ 
 1. นางจิดาภา สมุทร์หอม 
 2. นายธวัชชัย แสงจันทร์ 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่เชิญครับ 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอแล้ว ตามระเบียบฯ ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

ข้อ 80 เมื่อประธานสภาท้องถิ่นถามท่ีประชุมสภาท้องถิ่นว่า ในเรื่องที่มีผู้เสนอนั้นจะ
มีผู้ใดเป็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย 

 - ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบตามที่ นายประเสริฐ   สวัสดิ์คํา เสนอให้
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 5 คน 

ประธานสภาฯ ลําดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควร
จํานวน 5 คน และขอสมาชิกผู้รับรอง 2 ท่าน โดยให้ทําการคัดเลือกครั้งละ 1 คน 

สท.จิดาภา สมุทร์หอม เรียนประธานสภาเทศบาล ข้าพเจ้า นางจิดาภา สมุทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 
2 ขอเสนอ นายเกษม   ปัญญากา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 1 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรองคือ 
 1. นายอนันต์ ปัญญา 
 2. นายจั๋น ซีคํา 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่เชิญครับ 
 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมมีติเห็นชอบ (ตามระเบียบฯ ข้อ 80) 
 - ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติ เห็นชอบให้  นายเกษม   ปัญญากา เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 1 ลําดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ 
เสนอ คนที่ 2 ครับ 



๑๐ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามญั สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 

สท.อนันต์ ปัญญา เรียนประธานสภาเทศบาล ข้าพเจ้า นายอนันต์   ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ขอเสนอ นายจั๋น   ซีคํา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 2 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรองคือ 
 1. นายเกษม ปัญญากา 
 2. นางสาวอังคณา นาใจ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่เชิญครับ 
 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมมีติเห็นชอบ (ตามระเบียบฯ ข้อ 80) 
 - ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบให้ นายจั๋น   ซีคํา เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 2 ลําดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอ คนที่ 3 ครับ 

สท.ประเสริฐ สวัสดิ์คํา เรียนประธานสภาเทศบาล ข้าพเจ้า นายประเสริฐ   สวัสดิ์คํา สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 ขอเสนอ นายสมบุญ   หมีคํา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 3 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรองคือ 
 1. นายอินต่วน ปิมปา 
 2. นายสันติ พรมเสน 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่เชิญครับ 
 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมมีติเห็นชอบ (ตามระเบียบฯ ข้อ 80) 
 - ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบให้ นายสมบุญ   หมีคํา เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 3 ลําดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอ คนที่ 4 
ครับ 

สท.ผ่องนภา หน่อคํา เรียนประธานสภาเทศบาล ข้าพเจ้า นางสาวผ่องนภา   หน่อคํา สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 ขอเสนอ นายสันติ   พรมเสน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 4 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรองคือ 
 1. นายสมบุญ หมีคํา 
 2. นายประเสริฐ สวัสดิ์คํา 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่เชิญครับ 
 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมมีติเห็นชอบ (ตามระเบียบฯ ข้อ 80) 
 - ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบให้ นายสันติ พรมเสน เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 4 ลําดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอ คนที่ 5 
ครับ 

สท.สันติ พรมเสน เรียนประธานสภาเทศบาล ข้าพเจ้า นายสันติ   พรมเสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
ขอเสนอ นางสาวอังคณา   นาใจ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 5 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรองคือ 
 1. นางสาวผ่องนภา หน่อคํา 
 2. นางจิดาภา  สมุทร์หอม 



๑๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามญั สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่เชิญครับ 
 ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมมีติเห็นชอบ (ตามระเบียบฯ ข้อ 80) 
 - ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติ เห็นชอบให้  นางสาวอังคณา   นาใจ เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 5 

ประธานสภาฯ มติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า จํานวน 5 ท่าน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

 1. นายเกษม ปัญญากา เป็นกรรมการ 
 2. นายจั๋น ซีคํา  เป็นกรรมการ 
 3. นายสมบุญ หมีคํา  เป็นกรรมการ 
 4. นายสันติ พรมเสน  เป็นกรรมการ 
 5. นางสาวอังคณา   นาใจ   เป็นกรรมการ 
เลขานุการสภาฯ  ขอแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ทั้ง 5 ท่าน ร่วมประชุมครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 11
สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 
เพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ และกําหนด
วันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2/2565 เพ่ือกําหนดวันพิจารณาคํา
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแจ้งกําหนดวันประชุมพิจารณาคํา
แปรญัตติฯ ให้นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาฯ ต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาล ว่าเห็นควรกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ (ร่าง)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในวันไหน 
ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง และขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 ท่าน 

สท.ผ่องนภา หน่อคํา เรียนประธานสภาเทศบาล ข้าพเจ้า นางสาวผ่องนภา   หน่อคํา สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 ขอเสนอให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 4 วัน โดยเริ่มดําเนินการรับคํา
แปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 
2565 เวลา 16.30 น. 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรอง คือ 
 1. นายสมบุญ หมีคํา 
 2. นายอินต่วน ปิมปา 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่เชิญครับ 
 เมื่อมีผู้เสนอเพียงท่านเดียวและไม่มีผู้ใดเสนอแล้ว ถือว่าที่ประชุมมีติเห็นชอบตามที่ 

นางสาวผ่องนภา   หน่อคํา เสนอ 
 - ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบให้ กําหนดระยะเวลา เสนอคําแปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 4 วัน 
โดยเริ่มดําเนินการรับคําแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 
น. ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. 



๑๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามญั สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม (ร่าง) เทศบัญญัติให้เสนอคํา
แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยแปรญัตติ เป็นรายข้อ เสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 4 วัน ตั้งวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 
น ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาล เป็น
ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อยสองคน 

   ในส่วนของกําหนดวันนัดประชุมพิจารณาคําแปรญัตติ  (ร่าง) เทศบัญญัติฯ 
ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ นั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล (ผู้เสนอญัตติ ผู้แปรญัตติ) ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 24 ชม. ก่อนกําหนดเวลานัดประชุม ต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอแจ้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน นัดประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2565 วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 
09.00 น. เพ่ือประชุมในวาระที่สอง การแปรญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณ 
และวาระที่ 3 เห็นชอบการตราเป็นเทศบัญญัติ 

ประธานสภาฯ เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลบ้าน
แม่ข่า เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า จํานวน 2 เรื่อง 
ต่อไปนี้ 

   1. (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565 
   2. (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร 

พ.ศ. 2565 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 
 ข้อ 45 “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ จึงขอปรึกษาที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ว่าเห็นควรพิจารณา (ร่าง) เทศ
บัญญัติบ้านแม่ข่า จํานวน 2 เรื่อง เป็นสามวาระรวดเดียว หรือไม่ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ กระผมขอเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เห็นชอบอนุมัติให้พิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาล

ตําบลบ้านแม่ข่า จํานวน 2 เรื่อง สามวาระรวดเดียว ตามที่นายกเทศมนตรีตําบล
บ้านแม่ข่าเสนอหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยกมือครับ 

 มติทีป่ระชุมฯ อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
   ไมอ่นุมัติ  ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า จํานวน 2 เรื่อง สามวาระรวดเดียว จํานวน 11 เสียง 



๑๓ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามญั สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ ลําดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 (แก้ไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) 
 ข้อ 47 “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ฯลฯ” 

 ข้อ 49 วรรค 4 “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาได้” 

 ข้อ 52 “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

   ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม”่ 

ระเบียบวาระท่ี  5.3 ญัตติการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การบริหาร
กิจการประปา พ.ศ. 2565 

 วาระท่ี 1 รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงในรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ข้าพเจ้าขอเสนอ (ร่าง) 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565 
และขอชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติฯ ดังนี้ 

หลักการ 
   ให้มีการตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการ

ประปา พ.ศ. 2565 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 51 (1) มาตรา 
60 (1) และมาตรา 66 (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 โดย
นายกเทศมนตรีขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565 
ต่อสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและนําเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบแล้วประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไป 

เหตุผล 
   ด้วยเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติตําบลบ้านแม่ข่า 

เรื่อง การดําเนินการกิจการประปาของเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า พ.ศ. 2548 และ
ประกาศเทศบัญญัติ เรื่อง การดําเนินการกิจการประปาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และเนื่องด้วยเทศบาลตําบลบ้าน
แม่ข่า ได้เกิดปัญหาของงานกิจการประปาที่สั่งสมมานานในหลาย ๆ ด้าน เนื่องจาก
พ้ืนที่เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ในสภาพปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง มีความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมและความเป็นอยู่ และความต้องการใช้น้ําของประชาชนมี
มากขึ้น เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมในปัจจุบัน เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการประปาของเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ให้มีระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความชัดเจน สามารถ



๑๔ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามญั สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 

ควบคุมการใช้น้ํา การจัดเก็บค่าน้ําได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตลอดจนสามารถ
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปา พ.ศ. 2565 นี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน พิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้าน
แม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565 ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอมา 
หากต้องการอภิปรายหรือมีข้อซักถาม เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านครับ 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดซักถามแล้ว ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการรับหลักการแห่ง (ร่าง) เทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ในวาระท่ีหนึ่ง ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯ เสนอ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมฯ รับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
   ไมร่ับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่ง (ร่าง) เทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565 
 จํานวน 11 เสียง 

ประธานสภาฯ วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 
   ข้อ 45 “การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ

แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ฯลฯ” 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะแปรญัตติ ให้เสนอคําแปรญัตติด้วย
วาจาได้ ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ ในวาระท่ีสอง การแปรญัตติ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอคําแปรญัตติ ให้ถือว่า
ที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบ ไม่มีการแก้ไข ให้ยืนตาม (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เดิมทุก
ประการ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ยกมือครับ 

   เห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 

เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565 วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
 จํานวน 11 เสียง 

ประธานสภาฯ วาระท่ี 3 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 
   ข้อ 52 “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 



๑๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามญั สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 

   ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่ นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม”่ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า เห็นชอบตราเป็น เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านแม่

ข่า เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565 หรือไม่ ยกมือครับ 
   เห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้าน

แม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565 ด้วยมติ 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5.4 ญัตติการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 

 วาระท่ี 1 รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงในรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ข้าพเจ้าขอเสนอ (ร่าง) 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2565 และขอชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติฯ ดังนี้ 

หลักการ 
   เพ่ือออกเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 

2565 
เหตุผล 

   ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 มาตรา 70 กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ มีหน้าที่
ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียตาม
กําหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 
มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 ได้กําหนดให้ท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร เพ่ือให้การ
จัดการระบบบําบัดน้ําเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางและเป็น
ส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา 

   ดังนั้น เพ่ือเป็นการรักษาสุขอนามัยของประชาชน และรักษาสภาวะ
แวดล้อมที่ดี เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 (3) 
มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม) และมาตรา 
18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 56 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อ



๑๖ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามญั สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 

ดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านแม่ข่าต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน พิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้าน
แม่ข่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ตามที่
นายกเทศมนตรีฯ เสนอมา หากต้องการอภิปรายหรือมีข้อซักถาม เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ทุกท่านครับ 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดซักถามแล้ว ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการรับหลักการแห่ง (ร่าง) เทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ในวาระท่ีหนึ่ง ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯ เสนอ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมฯ รับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
   ไมร่ับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่ง (ร่าง) เทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 
2565 จํานวน 11 เสียง 

ประธานสภาฯ วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 
   ข้อ 45 “การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ

แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ฯลฯ” 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะแปรญัตติ ให้เสนอคําแปรญัตติด้วย
วาจาได้ ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ ในวาระท่ีสอง การแปรญัตติ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอคําแปรญัตติ ให้ถือว่า
ที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบ ไม่มีการแก้ไข ให้ยืนตาม (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เดิมทุก
ประการ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ยกมือครับ 

   เห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 การแปร
ญัตติ จํานวน 11 เสียง 

ประธานสภาฯ วาระท่ี 3 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 
   ข้อ 52 “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
   ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติหรือไม”่ 







๑๙ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามญั สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 

การประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี  ๒๕65 

ในวันพฤหัสบดี  ที่ 11  สิงหาคม  ๒๕65  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 

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


