
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ที่ ๒) ประจ าปี 25๖2 

วันพฤหัสบดีที ่ 22  สิงหาคม  พ.ศ.25๖2 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

*********************************** 
รายนามผู้มาประชุม 

1. นายชาญยุทธ ไชยานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
2. นายธนบัตร จักร์ค า  รองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
3. นายมงคล ช านาญการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
4. นางล าดวน จินา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
5. นายสุวรรณ ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
6. นายสุธรรม จ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
7. นายบุณยภู บุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
8. นายไพโรจน์ ดวงชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
9. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
10. นายพินิจ จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
11. นายธนา แก้วจักร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
   - 

รายนามผู้ขาดประชุม 
- 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
2. นายมงคล  แผ่นค า  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
3. นายสุนันท์     เกษณา  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
4. นายมนู  โลชา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
5. นายธีรชัย ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
6. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาล 
7. นางนิชชยา อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายเจริญ โสพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นายกรุงทอง สิงห์โทราช นายช่างโยธาช านาญงาน 
11.  นางพัทธนันท์    รักดิษฐ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12. นางสุชัญญา ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
13. นางสาวพิชญา พัตราภรณ์วิโรจน์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
14. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
15. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
16. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธาช านาญงาน 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ มีจ านวนทั้งสิ้น 11 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 25๖2 ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาครับ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี 25๖๒       
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  1. จังหวัดล าปางแจ้งเรื่อง การลาออกจากต าแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภา ไหล่หิน คือ นายวสันต์ วรรณมณี โดยการลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลไหล่หินจึงมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การที่สมาชิก
สภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้งดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลไปก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557 ประกอบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 1/2557 โดยให้สมาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีเหลืออยู่ 

 2. เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการประชาธิปไตยสร้างได้ตามแนวทางประชารัฐ ในวัน
จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลไหล่หิน ตามก าหนดการ
แนบท้าย เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  1  ประจ าปี 256๒  
ประธานสภา เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 มีท่านไหนที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 

หรือว่าตัดออกในรายงานการประชุม เชิญเสนอในที่ประชุมสภาครับ 
 นายธนบัตร  จักร์ค า - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่าน กระผมขอแก้ไขค าพูดของกระผมหน้าที่ 18 ครับ บรรทัดสุท้าย    

ตัดค าว่าท่านรองประธานสภาออกครับ และหน้า 19 บรรทัดแรก ให้เปลี่ยนจากค า
ว่า งบประมาณตรงนี้ แก้ไขเป็น งบประมาณที่ตั้งไว้ และบรรทัดที่ 6 -7 ค าว่า 
คนงานขยะ แก้ไขเป็น คนงานที่เก็บขยะ แก้ไขค าว่า บ้านได้หรือไม่ แก้ไขเป็น บ้างได้
หรือไม่ แก้ไขค าว่า ไม่ใช่ให้แต่ชาวบ้านคัดแยก แก้ไขเป็น ไม่ใช่ให้แต่ละหมู่บ้านคัด
แยก และในบรรทัดสุดท้าย แก้ไข ประโยคที่ว่า ซึ่งหมู่บ้านอ่ืนๆด าเนินการยังได้
เหมือนบ้านแม่ฮวก เปลี่ยนประโยคเป็น ซึ่งหมู่บ้านอ่ืนๆ ก็ได้ด าเนินการอย่างเหมือน
บ้านแม่ฮวกท่ีเป็นต้นแบบ ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ค าพูดของกระผมหน้า 21 ครับ บรรทัดที่ 16 ประโยค

ที่ว่า แต่ในเมื่อท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่เทศบาล แก้ไขเป็น แต่ในเมื่อท่านปลัดใน
ฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ประผมจะขอแก้ไขหน้าที่ 3 ค าพูดของกระผมช่วงที่สอง บรรทัดแรก ประโยคที่ว่า  
ประธานสภา มีท่านอ่ืนที่จะแก้ไข บันทึกรายงานการประชุมครับ แก้ไขเป็น มีท่านอ่ืนที่จะแก้ไข 

บันทึกรายงานการประชุมไหมครับ และหน้าที่ 22 ค าพูดของกระผมช่วงแรก บรรทัด
สุดท้าย ประโยคที่ว่า ขอเชิญเสนอว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติที่คนครับ แก้ไข
เป็น ขอเชิญเสนอว่าจะตั้ งคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนครับ และค าพูดของ         
ท่าน สท.ล าดวน จินา ช่วงที่ 5 ประโยคที่ว่า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอ
เสนอ แก้ไขเป็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันขอเสนอ ต่อไปหน้าที่ 23 ค าพูด
ของท่าน สท.มงคลช านาญการ ประโยคที่ว่า  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันขอ
เสนอ แก้ไขเป็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ ต่อไปหน้าที่ 24 ค าพูด
ของกระผมช่วงสุดท้ายบรรทัดที่ 3 ประโยคที่ว่า จะด าเนินการเลือกประธานและ
เลขานุการกันเองครับ แก้ไขประโยคเป็น จะด าเนินการเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการกรรมการกันเองครับ ต่อไปหน้าที่  28 บรรทัดแรก ประโยคที่ว่า ได้ชี้แจง
และญัตติต่อที่ประชุมนะครับ แก้ไขประโยคเป็น ที่ได้เสนอและชี้แจงญัตติต่อที่
ประชุมนะครับ ต่อไปหน้าที่ 29 ค าพูดของกระผมช่วงที่ 2 บรรทัดแรก ประโยคท่ีว่า 
ก่อนจะเข้าสู่วาระท่ีหกเรื่องอ่ืนๆที่จะงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประ พ.ศ.2561 
แก้ไขเป็น ก่อนจะเข้าสู่วาระที่ห้าเรื่องอ่ืนๆเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2561 ต่อไปหน้าที่ 31 ค าพูดของกระผมช่วงที่สอง ประโยคที่ว่า 
แต่ละเขตได้เห็นเทศบัญญัติปี 2561 แก้ไขประโยคเป็น แต่ละเขตได้เห็นชอบเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ต่อไปหน้าที่ 33 ค าพูดของกระผม
ช่วงแรก บรรทัดที่สาม ประโยคที่ว่า การที่จะขาดเงินสะสมอีกครั้ง แก้ไขเป็น ดังนั้น
การที่จะจ่ายขาดเงินสะสมอีกครั้ง และบรรทัดที่ห้า ประโยคที่ว่า หากมีการประชุมน า
ขอญัตติเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมมาด าเนินโครงการ แก้ไขเป็น หากมีการ
ประชุมให้เสนอญัตติเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมมาด าเนินโครงการ ต่อไปหน้าที่ 
34 ค าพูดของกระผมช่วงสุดท้ายบรรทัดที่สาม ประโยคที่ว่า แบบนั้นก็ได้ หากได้
ช่วยกันด าเนินการด้วยครับ แก้ไขเป็น แบบนั้นก็ได้ขอให้ช่วยกันด าเนินการด้วยครับ 
และบรรทัดที่หก ประโยคที่ว่า ในเขตต าบลของเราเพ่ือส ารวจคลองส่งน้ าแม่ยาว 
แก้ไขเป็น ในเขตต าบลของเราเพ่ือส ารวจคลองส่งน้ าลงสู่ล าน้ าแม่ยาว ขอขอบคุณ
ครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมอยากจะแก้ไขค าพูดของกระผม หน้าที่ 35 

บรรทัดที่สิบ แก้ไขประโยคที่ว่า  ต้องมีการซkอมแซม แก้ไขเป็น ต้องมีการซ่อมแซม 
และบรรทัดที่ 17 ประโยคที่ว่า อยากจะให้สมาชิกสภาทั้ง 12 ท่าน แก้ไขเป็น 
อยากจะให้สมาชิกสภาทั้ง 11 ท่าน ต่อไปหน้าที่ 40 ขอให้ตัดชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม คือท่านสท.วสันต์ วรรณมณีออกครับ  

  กระผมอยากจะหารืออีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าการแก้ไขสามารถ
แก้ไขได้ในภายหลังจะสามารถแก้ไขบางตัวถ้าหากว่าพบเจอหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ให้แก้
ก่อนที่จะมีการประชุมโดยเน้นให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมช่วยแจ้งให้
ทราบหรืออะไรยังไงเพ่ือประหยัดเวลาในการประชุม ขอขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอขอบคุณท่านนายกครับส าหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในบันทึกรายงานการ 
ประธานสภา ประชุม ส าหรับเรื่องจะแก้ไขก่อนการประชุมนั้นกระผมคิดว่าเรามีวาระการรับรอง

รายงานการประชุมในการตรวจสอบก่อนรับรองแล้วควรจะมาแก้ ไขในช่วงนี้ดีกว่า
ครับ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ไม่ทราบว่าระเบียบประชุมสภาเขาไม่เปิดให้แก้ไข

ภายหลังได้หรือเปล่ายังไงอยากจะขออนุญาตหารือ เพราะกระผมเคยร่วมประชุมกับ
จังหวัดฝ่ายเลขาเขาจะบอกว่าขอให้ท่านยกมือให้ผ่านไปก่อนหากว่ามีการแก้ไขขอให้
แจ้งมายังฝ่ายเลขาแล้วเขาจะด าเนินการแก้ไขให้  เพ่ือเป็นการประหยัดเวลา ซึ่ง
จังหวัดเขาอาจจะมีหัวข้อประชุมเยอะของเรามีหัวข้อการประชุมน้อยแต่ที่ผ่านมาเรา
ก็ประชุมจะล่วงเวลารับประทานอาหารกลางวันทุกครั้งครับ ขอขอบคุณครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้า 
เลขานุการสภา ร่วมประชุมทุกท่านครับ ส าหรับรายงานการประชุมจริงๆแล้วสาระส าคัญของการ

รับรองรายงานการประชุมนั้นเป็นการรับรองที่มีผลในเรื่องมติที่ประชุมที่ออกมาหรือ
การประชุมครั้งนั้นชอบหรือไม่ชอบ มีผลเป็นโมฆะหรือไม่มีผลแค่นั้นครับ แต่ทุกครั้งที่
เรามาแก้ไขจริงๆแล้วเป็นการแก้ไขค าผิดค าถูกเป็นหลักที่ไม่ใช่สาระส าคัญในการ
แก้ไขค าผิดค าถูกเพราะว่าการถอดเทปจ านวนสี่สิบกว่าหน้าใช้เวลาพอสมควรวันก่อน
ก็เห็นกลับบ้านเกือบๆสามทุ่มจึงมีบ้างที่จะเบลอและบางทีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็แก้ไข
ให้อัตโนมัติจึงมีปัญหา จะมีผลต่อเมื่อเช่นมติที่ประชุมลงรับหลักการถูกต้องหรือไม่ 
จ านวนเสียงสมาชิกครบไหมเป็นเอกฉันท์หรือไม่ผู้บริหารมีการสอดแทรกไหมเอา
วาระแทรกหรือไม่แค่นั้นครับ ตัวเลขที่เสนอต่อสภาเช่นเสนอตัวเลขสามสิบเก้าล้าน
แต่ท าไมรายงานการประชุมพิมพ์ออกมาเป็นสี่สิบห้าล้านนี่ต่างหากที่ส าคัญ หากมี
ปัญหาร้องเรียนขึ้นมาก็ต้องน ารายงานการประชุมมายืนยันกัน หากทุกท่านให้การ
รับรองรายงานการประชุมแล้วแสดงว่าถูกต้อง แต่หากไม่ถูกต้องท่านก็ไม่รับรอง
รายงานการประชุมที่ผ่านมาก็เป็นโมฆะมีผลทางกฎหมายแค่นี้ครับขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาครับที่ได้ชี้แจงข้อกฎหมายต่างๆ ผมคิดว่าในวาระ 
ประธานสภา การรับรองรายงานการประชุมก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้แก้ไขสิ่งที่ผิ ดพลาดใน

ค าพูดและการสะกดค าผิดเราก็แก้ไขให้ถูกต้องเพราะบันทึกรายงานการประชุม     
จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์หากไม่แก้ไขก็จะผิดตลอดไปก็แก้ไขให้ถูกต้องครับจึงขอ
เรียนให้ได้รับทราบครับ  มีท่านอ่ืนจะแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ  
ถ้าหากว่าไม่มีแล้ว กระผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน        
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  1  ประจ าปี 2562 
เมื่อวันพธุที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖๑2 

ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 1 
    ประจ าปี  2562  จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  3 - เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระที่ 3  3.1 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว

เสร็จคณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ขอเชิญ นายมงคล ช านาญการ  ประธาน
กรรมการแปรญัตติได้อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศ
บัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อที่
ประชุม เรียนเชิญครับ  

นายมงคล ช านาญการ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดังนี้ครับ  

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
****************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายมงคล ช านาญการ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุวรรณ ศรีวิชัย  รองประธานกรรมการ 
๓. นายธนา แก้วจักร์  กรรมการ 
๔. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กรรมการ 
๕. นายสุธรรม    จ าปา  กรรมการ 
๖. นายบุญยภ ู บุญเรือง  กรรมการ 
๗. นางล าดวน  จินา  กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
  -  ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
๒. นายมงคล     แผ่นค า รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายสุนันท์   เกษณา รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายธีรชัย       ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา ปลัดเทศบาล 
๖. นายเจริญ       โสพันธุ ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.๐๐ น.   โดยมีนายมงคล  ช านาญการ ต าแหน่งประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม  เมื่อท่ีประชุม

พร้อมแล้ว นายมงคล  ช านาญการ  ประธานกรรมการ   ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-  ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

นายมงคล ช านาญการ  -  เรียนท่านคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน  เราได้ประชุมคณะกรรมการไปแล้ว 
ประธานกรรมการ  หนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีคณะกรรมการท่านใดจะแก้ไขในรายงาน

การประชุมครั้งที่ ๑ หรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ กรรมการท่าน
ใดเห็นขอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โปรด
ยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ เม่ือวันที่ ๑๔  
สิงหาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๗ เสียง  ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 

- ๒ - 
 ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายมงคล  ช านาญการ  - ตามที่สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
ประธานกรรมการ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม 

๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน การรับค ำร้องขอ
แปรญัตติ ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติแต่อย่ำงใด 

 พิจำรณำ ร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 (๑) ค ำแถลงงบประมำณ          ยืนยันร่ำงเดมิ 
 (๒) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

- บันทึกหลักกำรและเหตผุล        ยืนยันร่ำงเดมิ 
- รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย   ยืนยันร่ำงเดมิ 
- งบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนงำน   ยืนยันร่ำงเดมิ 

(๓) รำยงำนประมำณกำรรำยรบัประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓     
ยืนยันร่ำงเดมิ 

(๔) รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓      ยืนยันร่ำงเดมิ 
(๕) รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓     

ยืนยันร่ำงเดมิ 
 (๖) รำยงำนรำยละเอียดประมำณรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๓         ยืนยันร่ำงเดมิ 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนยันตามร่างเดิมจ านวน  ๗  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ฯ(ถ้ามี) 
   - ไม่มี 
 
ปิดประชุม  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
  (ลงชื่อ)         มงคล   ช านาญการ      ประธานคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
          (นายมงคล  ช านาญการ) 
 
  (ลงชื่อ)         ล าดวน       จนิา        กรรมการและเลขานุการ/บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางล าดวน  จินา) 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รายงานผลการประชุม 
ประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ หลังจากที่เรา

ได้รับหลักการในวาระ 1 ไปแล้ว ก็เปิดให้สมาชิกได้เสนอญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีท่านใด
ยื่นญัตติเข้ามาครับ และคณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันร่างเดิมนะ
ครับ 

ข้อ 3 .๒ พิ จารณ าร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ. ศ. 2563  

วาระที่ 2 แปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยัน
ร่างเดิมผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเป็น 

วาระที่ 3 ลงมติ ในวาระนี้ กระผมจะได้ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลไหล่หินของเรา เพ่ือเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ทางคณะผู้บริหารน าไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
เทศบาลต าบลไหล่หินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ถึง 30 กันยายน 2563 ครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลไหล่หิน จ านวน 
11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวะระที่ 4 พิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุนราชการ ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดส านักงานประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญท่านรองนายกได้เสนอ และชี้แจงญัตติต่อท่ีประชุมครับ เรียนเชิญ 
ประธานสภา ท่านนายกได้ชี้แจงครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลดังนี้   

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ  เรื่อง การขอความเห็นชอบจ่ายเงิน อุดหนุน          
ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุน
ราชการ  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานประถมศึกษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ  ด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุนราชการ  ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน  ในสังกัดส านักงานประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2562 

เพ่ื อ ให้ เป็ น ไปตามหนั งสื อ  โรงเรี ยน ไหล่ หิ น ราษ ฎร์บ ารุ ง   ที่  ศ ธ 
04132.0522/112  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม  2562  เรื่อง แจ้งจ านวนนักเรียน
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง  โดยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  
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ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับนักเรียน จ านวน 183 คน  ซึ่งโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง
ได้แจ้งจ านวนนักเรียนมาเพ่ิมเป็น 188 คน ท าให้งบประมาณอาหารกลางวันไม่
เพียงพอกับจ านวนของนักเรียนที่มีอยู่ จึงโอนงบประมาณมาเพ่ิมในรายการดังกล่าว 
จ านวน 10,000 บาท (รายละเอียดตามบัญชีโอนแนบท้าย) 

เหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 67 ทวิ ที่ก าหนดให้ การจ่ายเงินตาม
มาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน  เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  เทศบาลต าบลไหล่หิน 
จะท าการจ่ายเงินอุดหนุนตามรายการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562  ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบเงินอุดหนุนราชการ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

ระเบียบข้อกฎหมาย  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 67 ทวิ  การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) 
และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน  เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนตามรายการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการ
ต่อไป 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้ชี้แจงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน 
ประธานสภา ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุน

ราชการ  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ซึ่งทุกท่านก็ได้รับเอกสารไปก่อนหน้านี่
แล้ว ซึ่งเป็นการโอนงบประมาณส าหรับค่าอาหารกลาง ซึ่งทางโรงเรียนไหล่หิน
ราษฎร์บ ารุงได้แจ้งยอดนักเรียนจ านวน 185 คน จึงตั้งงบประมาณไว้ตามจ านวน
เด็ก แต่ได้มีนักเรียนเข้ามาเพ่ิมอีกรวมเป็นจ านวน 188 คน คณะผู้บริหารจึงโอนเงิน
งบประมาณมาเพ่ิมอีก 10,000.- บาท ในวันนี้จึงขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนต่อสภา
เป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนครับ  มีท่านไหนจะซักถามหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญ
ครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้า 
ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตชี้แจงครับ คือการโอนเงินตามระเบียบวิธีการ

งบประมาณในข้อ 26 การโอนงบประมาณเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็น
อ านาจของนายก จริงๆแล้วการโอนเงินตัวนี้เรียบร้อยไปแล้วนายกได้อนุมัติโอนไป
พร้อมกันหลายตัวแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 การโอนก็มีผลทันทีแต่ปรากฏ
ว่า พรบ.เทศบาล มาตรา 67 เขียนไว้ว่า เทศบาลจะมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 1)เงินเดือน 
2)ค่าจ้าง 3)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4)ค่าสิ่งก่อสร้าง แต่ใน(8) เงินอุดหนุน โดยในมาตรา 
67 ทวิ เขียนไว้ว่า เงินอุดหนุนจะอุดหนุนให้ใครนายกมีอ านาจโอนเงินจริงแต่นายก
ไม่มีอ านาจจ่ายเงิน จะมีอ านาจจ่ายเงินก็ต่อเมื่อสภาให้ความเห็นชอบและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ดังนั้นเงินอุดหนุนอีก 10,000 ที่โอนเพ่ืออุดหนุนให้
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โรงเรียนนั้น ด าเนินการโอนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้วแต่จ่ายเงินยังไม่ได้ จะต้อง
ให้สภาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วก็ท าหนังสือถึงผู้ว่าให้ผู้ว่าอนุมัติอีกทีครับ นี่จึงเป็น
ที่มาของการน าญัตติเรื่องนี้เข้าให้สภาให้ความเห็นชอบเพ่ือจ่ายเงินครับ ขอขอบคุณ
ครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการขอ 
ประธานสภา อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีท่าน

ใดซักถามแล้ว กระผมจะขอมติในที่ประชุมสภาในการขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน     
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน
ราชการ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุน
ดังกล่าว ตามท่ีท่านนายกได้เสนอและชี้แจงญัตติไปแล้วโปรดยกมือครับ 

ทีป่ระชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุนราชการ ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ เป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดส านักงานประถมศึกษาขั้น
พื้นฐาน  จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕  - พิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภา   วาระนี้เป็นการพิจารณา ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 4 โครงการ คือ 

1. โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล.รูปตัวยู บริเวณล าเหมืองทุ่งน้อย (ข้างบ้านนาย
สุพรรณ พระอังคาร) หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน เป็นเงิน 225,000.- บาท 

2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณถนนเลียบแม่น้ ายาว 
หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 385,000.- บาท 

3. โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสพัสติกคอนกรีต บริเวณถนนสายไหล่หิน-แม่
ฮวก ลป.ถ.40-013 หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน เป็นเงิน 497,400.- บาท 

4. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังอัดแน่น และวางท่อระบายน้ าพร้อมงาน
ป้องกันตลิ่งหน้าท่อ บริเวณเลียบแม่น้ ายาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 
269,500.- บาท 

รวมเป็นเงิน 1,371,450.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) ขอเรียนเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติและชี้แจงญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
นายกเทศมนตรี กระผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม  ดังนี้ 

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 
โครงการ โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 1,371,450.- บาท (หนึ่งล้าน
สามแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
1. โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล.รูปตัวยู บริเวณล าเหมืองทุ่งน้อย (ข้าง

บ้านนายสุพรรณ  พระอังคาร) หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน โดยด าเนินการก่อสร้างล า
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เหมือง คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50  เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 53.00  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 79.50 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณล าเหมือง
ทุ่งน้อย (ข้างบ้านนายสุพรรณ  พระอังคาร) หมู่ที่ 1  ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 225,000.- บาท(สองแสนสองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่มีที่พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว  ได้รับ

ความเดือดร้อนจากน้ าล าเหมืองเซาะตลิ่งเข้าไปในที่ดินและเป็นอันตรายต่อบ้านเรือน 
อีกทั้งล าเหมืองขาดท าให้น้ าไม่สามารถเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 
    เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างล าเหมือง คสล.รูปตัวยู 
เพ่ือป้องกันตลิ่งและส่งน้ าเพ่ือการเกษตร และป้องกันล าเหมืองขาดที่เกิดจากการกัด
เซาะของน้ า จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

หลักการ 
2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนเลียบ

แม่น้ ายาว หมู่ที่ 6  โดยด าเนินการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร ยาว 370.00  เมตร หนา 0.05 เมตร. หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,110  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนมาตรฐานงานทางส าหรับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ทถ-2-203 แผ่นที่ 23 ตามแบบแปลนมาตรฐานงาน
ทางส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ทถ-5-301 แผ่นที่ 80 และตาม
แบบมาตรฐานงานบ ารุงรักษาทาง แบบที่ 3 (มฐ.บร.3/2546) สถานที่ก่อสร้าง 
บริเวณถนนเลียบแม่น้ ายาว หมู่ที่ 6   ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
เป็นเงิน 385,000.- บาท (สามแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว  ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่ าว ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปจึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้
สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

หลักการ 
3.  โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสายไหล่หิน-

แม่ฮวก ลป.ถ.  40-013 หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน โดยด าเนินการซ่อมสร้างผิวทางด้วย
แอสฟัสติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 390.00  เมตร หนา 
0.05 เมตร. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 ,560  ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
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บ ารุงรักษาทาง แบบที่3 (มฐ.บร.3/2546)   สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายไหล่หิน-แม่
ฮวก ลป.ถ.  40-013 หมู่ที่ 2   ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 
497,400.- บาท(สี่แสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว  ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าว  ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปจึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้
สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

หลักการ 
4. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังอัดแน่น และวางท่อระบายน้ าพร้อม

งานป้องกันตลิ่ งหน้ าท่อ บริ เวณถนนเลียบแม่น้ ายาว บ้ านไหล่หิน หมู่ที่  2            
โดยด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังอัดแน่น และวางท่อระบายน้ าพร้อมงาน
ป้องกันตลิ่งหน้าท่อ บริเวณถนนเลียบแม่น้ ายาว  

จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 6.00  เมตร ลึก 2.00  เมตร. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 24  ตารางเมตร และวางท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร  
  จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 24.00  เมตร ลึก 4.00  เมตร. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 96  ตารางเมตร และวางท่อ คสล. Ø 1.20 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนเลียบแม่น้ ายาว บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 269,500.- บาท
(สองแสนหกหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจาก ในระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้เกิดพายุวิภา ฝนตกหนัก 

ท าให้น้ าไหลหลาก เกิดการกัดเซาะถนนท าเลียบล าน้ าแม่ยาวเกิดความเสียหาย และ
ท่อช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม ตาม
รายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังอัด
แน่น และวางท่อระบายน้ าพร้อมงานป้องกันตลิ่งหน้าท่อดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาล
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ระเบียบข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ

ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2548 หมวด 8 ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม
ให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวนทั้งสิ้น 4 
โครงการ โดยขออนุมัติรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,371,450.- บาท (หนึ่งล้านสามแสน
เจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  และทุกโครงการที่ขออนุมัติจะด าเนินการ
ตามหลักการเหตผุลและค าชี้แจงข้างต้นเท่านั้น ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้เสนอญัตติในที่ประชุมสภาครับ ซึ่งในวาระนี้ 
ประธานสภา ส าหรับยอดเงินที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ยอดรวมทั้งสิ้นจ านวน 1,371,450.- 

บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ส าหรับด าเนินการ
โครงการจ านวน 4 โครงการ มีท่านไหนจะซักถามหรือไม่ครับ เชิญครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้า 
สมาชิกสภา ร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมมีเรื่องสอบถามและปรึกษาหารือเรื่องแบบแปลนคือ

เป็นห่วง ตามแบบแปลนที่ช่างออกแบบมาโครงการวางท่อโครงการที่ 4 ในหน้าแบบ
แปลนการวางท่อผมกลัวว่าจะรับน้ าหนักท่อตรงปลายท่อผมว่าจะรับน้ าหนักไม่ไหว
อยากให้ขยับเข้ารับน้ าหนักครึ่งท่อเลยครับตามแบบกล่องรับแค่ปลายๆ จุดนี้เป็น
ทรายผมกลัวความหนาของคอนกรีตจะรับท่อไม่ไหวตรงกล่องครับ อยากให้ขยับเข้า
ไปครึ่งท่อเลยจะได้มั่นคง จึงขอหารือครับ และด้านหน้าไม่มีหูช้างใช่ไหมครับ 
เป็นสโลป คอนกรีตลงไปเลยใช่ไหมครับ 

นายเจริญ  โสพันธ์  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้า 
ผู้อ านวยการกองช่าง ร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามแบบแปลนดังกล่าวที่ท่าน สท.มงคล ได้สอบถาม งาน

ท่อนี้จะมีฐานรองรับของกล่องแกลเบียนอยู่ 1 เมตร ทั้งสองจุด หน้ากว้าง 6 เมตร 
สูง 1 เมตรเพ่ือรองรับฐานหน้าท่อ ส่วนท่อจะซื้อเพ่ิมจ านวน 2 ท่อน รวมของเดิม
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เป็น 9 ท่อน และส่วนหน้าท่อเราจะคลุมบล็อกหน้าท่อเป็นแผงคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 5 x 4 เมตร คือนั่งแท่นของกล่องแกลเบียนขึ้นตามสโลปของดินหลังจากรถ
แบล๊คโฮตกแต่งแล้ว ทั้งสองจุดจะเหมือนกันเลยครับ แต่ท่อสามสิบจะใช้ขนาดเมตร
คูณเมตรเพราะว่าเราวางกล่องแกลเบียนหน้ากว้างแค่สองเมตรรองรับเป็นท่อๆ เป็น
ไซตเล็กครับผม ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่าน ผอ.กองช่างที่ได้ชี้แจงในรายละเอียดแบบแปลนครับ 
ประธานสภา ส าหรับการจ่ายขาดเงินสะสมนี้มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าหากว่าไม่

มีท่านใดสอบถามแล้ว กระผมจะขอมติในท่ีประชุมเป็นรายโครงการไปนะครับ 
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล.รูปตัวยู บริเวณล าเหมืองทุ่งน้อย (ข้าง
บ้านนายสุพรรณ พระอังคาร) หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน เป็นเงิน 225,000.- บาท 

   มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าว โปรดยก
มือครับ 

ทีป่ระชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล.
รูปตัวยู บริเวณล าเหมืองทุ่งน้อย (ข้างบ้านนายสุพรรณ พระอังคาร) หมู่ที่ 1 
ต าบลไหล่หิน เป็นเงิน 225,000.- บาท จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งด
ออกเสียง 0 เสียง 

 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - โครงการที่ 2  โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนเลียบ 
ประธานสภา แม่น้ ายาว หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 385,000.- บาท มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน

สะสมเพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าว โปรดยกมือครับ 
ทีป่ระชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย

แอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนเลียบแม่น้ ายาว หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 385,000.- 
บาท จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - โครงการที่ 3  โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนสาย 
ประธานสภา ไหล่หิน-แม่ฮวก ลป.ถ.40-013 หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน เป็นเงิน 497,400.- บาท   

มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าว โปรดยก
มือครับ 

ทีป่ระชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย
แอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนสายไหล่หิน-แม่ฮวก ลป.ถ.40-013 หมู่ที่ 2 
ต าบลไหล่หิน เป็นเงิน 497,400.- บาท  จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 

 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - โครงการที่ 4  โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังอัดแน่น และวางท่อระบาย 
ประธานสภา น้ าพร้อมงานป้องกันตลิ่งหน้าท่อ บริเวณเลียบแม่น้ ายาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 เป็น

เงิน 269,500.- บาท มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการ
โครงการดังกล่าว โปรดยกมือครับ 

ทีป่ระชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน
ลูกรังอัดแน่น และวางท่อระบายน้ าพร้อมงานป้องกันตลิ่งหน้าท่อ บริเวณเลียบ
แม่น้ ายาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 269,500.- บาท จ านวน 11 เสียง ไม่
เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 6 - พิจารณาญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภา วาระนี้เป็นการพิจารณาญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเรียนเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติและ
ชี้แจงญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
นายกเทศมนตรี กระผมขอเสนอญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี้ 
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) 

หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้จ านวน 
16,000.- บาท  

เหตุผล 
เนื่องด้วย เทศบาลต าบลไหล่หิน ได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  ในรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน หน้า 38/54  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 16,000.- บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   
ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 16 ,000 บาท จ านวน 2 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 ณ. 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 16 ,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2553 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2560 ณ. วันที่ 21 เมษายน 2560 คุณลักษณะ มีหน่วย
ประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย มี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD หรือ
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ดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย โดยน ามาจากแผนพัฒนาต าบลสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้าที่ 
197 ล าดับที่ 16  เนื่องจาก ได้พิมพ์จ านวนคอมพิวเตอร์ผิด จึงขอเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณเป็น ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 16,000.- บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   
ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 16 ,000 บาท จ านวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 ณ. 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 16 ,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2553 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2560 ณ. วันที่ 21 เมษายน 2560 คุณลักษณะ มีหน่วย
ประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย มี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD หรือ
ดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย โดยน ามาจากแผนพัฒนาต าบลสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้าที่ 
197 ล าดับที่ 16 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ตามหลักการเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้เสนอญัตติในที่ประชุมสภาครับ ซึ่งในวาระนี้ 
ประธานสภา ท่านนายกได้เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์  ตั้ งไว้       
จ านวน 16,000.- บาท โดยเป็นการพิมพ์จ านวนเครื่องผิดครับ ซึ่งได้ขอแก้ไขจาก 
จ านวน 2 เครื่อง เป็นจ านวน 1 เครื่อง มีท่านไหนจะซักถามหรือไม่ครับถ้าหากว่า  
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ไม่มีท่านใดสอบถามแล้ว กระผมจะขอมติในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้จ านวน 16,000.- บาท รายละเอียด
ตามท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น โปรดยกมือครับ 

ทีป่ระชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์    
ตั้งไว้จ านวน 16,000.- บาท จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 
0 เสียง 

 
ระเบียบวะระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องอ่ืนๆ เป็นเรื่องทั่วไปเราอยากจะมาแลกเปลี่ยนหรือน า 
ประธานสภา ปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของพ่ีน้องชาวบ้านที่ไม่อยู่ในวาระการประชุมมา

ถกกัน มาคุยกันว่าใครมีเรื่องอะไรบ้างได้รับการร้องเรียนร้องขอจากพ่ีน้องชาวบ้านว่า
อย่างไรน ามาเสนอเป็นช่องทางหนึ่งนอกจากที่ว่าเราจะเขียนค าร้องโดยตรงก็น าเข้าสู่
ที่ประชุมสภาแห่งนี้โดยตรง ท่านใดจะเสนอปัญหาหรือข้อแนะน าต่างๆ เชิญครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมก็มีเรื่องได้รับการร้องเรียนมาเรื่องท่อน้ าตันอยากจะขอความ

อนุเคราะห์ฝ่ายบริหารเข้าไปแก้ไข บริเวณหน้าวัดและหน้าบ้านนายเสาร์ค า ท่อตัน
ครับเขาขอผมเข้าไปดูผมไปดูแล้วท่อตันท าให้เวลาน้ ามาระบายน้ าไม่ได้ท าให้น้ าไหล
เข้าบ้านครับ ตรงหน้าวัดและหน้าบ้านนายเสาร์ค า เดินเมืองครับ ขอเข้าไปแก้ไขให้
ด้วยครับ ท่อช่วงบนต้นทางของท่ออย  ู ่ตั้งแต่บ้านนายแดง ชุ่มมงคล สิ้นสุดหน้าบ้าน
นายเสาร์ค า อีกช่วงจะต่อเนื่องไปเหมืองหัวขัวครับ ฝนตกจึงเกิดปัญหาครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายสุนันท์  เกษณา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภา 
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมจะขอฝากเรื่องเข้าไปดูแลในพ้ืนที่ต่างๆไม่ว่าจะ

เป็นบริเวณหมู่บ้านหรือทุ่งนา อยากให้เข้าไปตรวจเข้าไปดูกับช่างจะได้แก้ไขได้ถูกจุด
ช่างจะได้ไปถูกจุดเพราะบางทีช่างก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเขาไม่ใช่คนในพ้ืนที่ ฝากไว้กับทุก
ท่านด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
รองประธานสภา ทุกท่านครับ ขอพูดเกี่ยวกับท่านสมาชิกครับ ถูกต้องครับส าหรับเรื่องที่ท่านรอง

สุนันท์ได้กล่าวมา เราเป็นสมาชิกเราเสนอโครงการต่อคณะผู้บริหารเมื่อช่างออก
ส ารวจขอให้ทุกท่านออกติดตามไปด้วย ช่างออกส ารวจจะได้ถูกจุดไม่ผิดพลาดและ
คอยสอบถามติดตามเช็คตลอดว่าช่างจะออกไปส ารวจเมื่อไหร่ ตรงไหน จนออกแบบ
แปลนส าเร็จก็เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารน าเข้าสภาต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ เชิญท่าน 
สท.ไพโรจน์  ครับ 
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นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ าไหลหลากเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่

ผ่านมาเกิดฝนตกหนักผมได้ถ่ายภาพส่งให้เพ่ือนสมาชิกหลายๆท่าน ท่วมบ้านแม่แลบ 
ขออนุญาตเอ่ยนาม นางนิตยา  ปัญจมิตร น้ าไหลจากฝากถนนฝั่งหนึ่งข้ามมาฝั่งบ้าน
ของเขา เจ้าของบ้างบอกว่าสาเหตุเกิดจากการย้ายบ่อพักเดิมอยู่ริมรั้ว แต่เมื่อท าราง
น้ าใหม่จะขุดบ่อพักข้างรั้วไม่ได้กลัวรั้วเขาพัง จึงขุดขยับมากลางๆหน่อย พอย้ายท่อ
ย้ายที่ย้ายต าแหน่งจึงต้องย้ายบ่อตามท่อ เมื่อฝนตกลงมามากๆ น้ าไหลเข้าบ้าน   
นางแลบ ถนนตรงนั้นเอียงตรงโค้งบ้านนางแลบพอดีเลยครับ จุดนั้นน้ าขังตรงหน้า
ร้านนายบุญมา เมื่อฝนตกมากๆ น้ าจึงไหลลงมาเข้าบ้านนางแลบ ครับ ขอฝากไปยัง
ฝ่ายบริหารด้วยครับ เพื่อแก้ไขปัญหาจุดนี้ต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - ขอขอบคุณท่าน สท.ไพโรจน์  ดวงชัย ธรรมดาครับฝนตกก็เกิดน้ าท่วม 
รองประธานสภา เมื่อฝนแล้งก็น้ าไม่มีใช้ มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ มีเรื่องสอบถามครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ าประปาแดงที่บ้านไหล่หิน

ตะวันตก หมู่ 6 ใช้ครับ ชาวบ้านใช้ไม่ได้สาเหตุมาจากอะไรอยากสอบถามฝ่ายบริหาร
ว่าตอนนี้ได้แก้ไขปัญหาหรือหยังครับ ขอขอบคุณครับ 

นางล าดวน  จินา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านค่ะ อยากจะสอบถามว่าประปาสองตัวนี้ระบบไม่เหมือนกันหรืออย่างไรค่ะ 

เพราะมีเสียงบอกมาว่าระบบบ้านเข้าซ้อนดีกว่า หมู่ 6 ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 
นายสุนันท์  เกษณา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภา 
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ อยากจะสอบถามปลัดเรื่องสารส้มครับ ว่าได้ เอามา

หรือไม่ครับ เพราะที่บ้านเข้าซ้อนจะหมดแล้วเหลือแค่กระสอบเดียวครับ หากหมดจะ
ไม่เอาน้ าเข้าครับจะไม่เอาน้ าขุ่นเข้าครับ หากน้ าไม่ไหลช่วยแจ้งบ้านแม่ฮวกด้วย
เช่นกันเพราะหากสารส้มมาไม่ทันจะปิดระบบก่อนครับ ฝากไว้แค่น้ าครับ ขอขอบคุณ
ครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือแนะน า ซักถามในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ 
รองประธานสภา หากไม่มีแล้วจะได้ให้ท่านนายกได้ชี้แจงรอบเดียวเลย เชิญ สท.มงคล ครับ 
นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ส าหรับเรื่องถนนบ้านแม่ฮวกที่มีการโพสในเฟสบุ๊คนั้น คือถนนหน้าบ้าน

นายสุ พิน ศรีวิชัย ฝนตกน้ าขังถนนหน้าบ้ าน จุดนั้นถนนตรงนั้นมันต่ าครับ            
คือชาวบ้านเอาดินลูกรังมาถมถนนทั้งสองข้างไม่ให้น้ าไหลเข้าบ้านตนเอง ถนนจึง
ต่ าลงน้ าจึงเอ่อขังถนนก็เริ่มเสียช ารุดไปเรื่อยๆครับ จุดนี้คงต้องได้รับการแก้ไขในครั้ง
ต่อไปจึงขอฝากฝ่ายบริหารว่าครั้งหน้าช่วยน างบประมาณแก้ไขจุดนี้ให้ด้วยครับ  

นายธนบัตร  จักร์ค า  - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือแนะน า ซักถามในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ 
รองประธานสภา หากไม่มีแล้วจะได้ให้ท่านนายกได้ชี้แจงรอบเดียวเลยครับ ไม่มีแล้วขอเรียนเชิญท่าน

นายกได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาที่ได้ร้องเรียน หรือสอบถามไปครับ เชิญครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี ทุกท่านครับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุก

ท่านที่ได้ยื่นอภิปรายและเรียกร้องขอความช่วยเหลือเพ่ือพ่ีน้องชาวบ้าน กระผมจะขอ
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อนุญาตตอบตามที่ท่านทั้งหลายได้ยื่นเสนอมาครับ ขออนุญาตเอ่ยนามทุกท่านครับ 
ท่านแรก ท่าน สท. ประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ เกี่ยวกับเรื่องท่อน้ าอุดตันที่บ้านมะกอก-นา
บัว จึงขอฝากไปยังงานป้องกันและกองช่างให้ด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยครับ ต่อไป 
ท่านรองสุนันท์ ได้ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกทั้งหลายที่ได้ขอการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากทางเทศบาลให้ช่วยลงไปดูแลด้วย เมื่อช่างลงไปพ้ืนที่แล้วอาจจะ
คลาดเคลื่อนอาจจะไม่ตรงจุดซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ท่าน
ได้รับการร้องเรียนมานะครับ กระผมก็เห็นด้วยครับ และอยากจะก าชับนะครับว่า
ประมาณต้นปี 2563 หรือปลายปีนี้ อาจจะมีการขับเคลื่อนเรื่องของการหาเสียง
เลือกตั้งฝากทุกท่านต้องแสดงบทบาทให้เป็นตัวอย่างให้คนอ่ืนๆเห็นสร้างความโดด
เด่นให้ตัวเองเพ่ือเรียกคะแนนเสียงผมเชื่อว่าคนที่ท างานชาวบ้านจะจ าได้ครับและก็
จะเลือกท่านเข้ามาอีก ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็เช่นกันครับก็ต้องท าเพราะเป็น
หน้าที่ของเราโดยตรงอยู่แล้ว และกระผมก็รับทุกสถานการณ์ไม่ทราบว่าทุกท่านมี
ความคิดเหมือนผมหรือไม่ว่าไหล่หินทุกตารางนิ้วอยู่ในความรับผิดชอบของเราและก็
มีความคิดตลอดว่าจะแก้ไขจะช่วยเหลือจะด าเนินการอย่างไร อันนี้ก็น ามาซึ่งเหตุผล
ของการที่จะมาแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องชาวบ้าน ซึ่งก็เป็นหน้าที่หนึ่ง 
สองจะต้องสร้างเป็นลักษณะนิสัยประจ าตัวของนักการเมืองท้องถิ่นทั้งหลายก็ขอฝาก
ด้วยครับ ต่อมาท่าน สท.ไพโรจน์  ดวงชัย สืบเนื่องจากฝนตกหนักน้ าท่วมบ้านสาเหตุ
หนึ่งอ้างว่าเพราะย้ายบ่อพักก็อยากจะขออนุญาตว่าประเด็นแรกขอฝากให้กองช่าง
เข้าไปดูด้วยว่าสาเหตุมาจากการย้ายบ่อพักจริงหรือไม่ โดยทั่วไปผมจะชี้แจงแบบนี้
ครับว่าบ้านชาวบ้านต่ านั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาบ้านชาวบ้านต่ าเพราะถนนท าทีหลัง 
ถ้าถนนต่ าแสดงว่าชาวบ้านถมที่ขึ้นมาครับ เหมือนกับบ้านแม่ฮวกที่ ท่าน      สท.
มงคลได้น าเสนอและชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจากชาวบ้านน าดินลูกรังถม มีการน าไปลงใน
เฟสและไลน์ จึงอยากจะขอพ่ึงท่าน สท.ทุกท่านด้วย ช่วยอธิบายชาวบ้านถึงความเป็น
จริง ตราบใดที่ถนนสร้างใหม่ก็จะสูงกว่าบ้าน ตราบใดที่บ้านถมใหม่ก็จะสูงกว่าถนน
ครับ และขณะเดียวกันหากเราท ารางระบายน้ านั่นแสดงว่าเทศบาลก าลังหาทางแก้ไข
ให้ยั่งยืนและตลอดไปครับ เพราะการท ารางระบายน้ าและท่อระบายน้ าเป็นการแก้ไข
ปัญหาครับไม่ใช่เป็นการสร้างปัญหาให้พ่ีน้องชาวบ้าน แต่ถ้ามันเกิดปัญหาจึงขอเข้า
ไปดูหน่อยว่าเป็นเพราะอะไรจริงอย่างที่เขาบอกหรือไม่ พอย้ายบ่อพักน้ าจึงไหลเข้า
บ้านเขา แต่ด้วยเหตุและผลในส่วนตัวผมผมคิดว่าคงไม่ใช่เหตุผลอันนี้อย่างเดียว 
อาจจะเกิดจากฝนตกน้ าไหลระบายไม่ทันหรือน้ ารอการระบาย จริงๆแล้วผมคิดว่า
บ้านต่ าหากไม่มีเงินถมอันนี้ก็น่าเห็นใจ แต่ว่าเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับจะขอเจ้าหน้าที่
งบประมาณคงไม่ได้ถ้าจะขอเงินไปถมบ้านให้ชาวบ้าน เราต้องอธิบายครับเช่นน้ าท่วม
บ้านก็ต้องถมดินหรือท าร่องน้ าลงมาที่ท่อระบายน้ าสาธารณะ ซึ่งบางท่านก็จะคิดการ
ไกลโดยชาวบ้านบางหลังเขาจะซื้อท่อมาให้ด าเนินการวางท่อขณะที่เราด าเนิน
โครงการวางท่อเลยครับ ผลดีก็เกิดกับเขา ในฐานะที่เราเป็นผู้น าอยากให้ทุกท่านมี
บทบาทโดยเฉพาะในที่ประชุมหมู่บ้านหากเราเสนอในที่ประชุมด้วยเหตุและผม
ชาวบ้านจะทึ่งและประจักษ์เห็นว่าดี เป็นผู้น าต้องโดดเด่นจะต้องสร้างวิสัยทัศน์ที่จะ
น าพาบ้านเมืองไปในทิศทางใดแต่อย่างสร้างปัญหาความขัดแย้งในที่ประชุม สร้างสิ่ง
ที่มองเห็นประโยชน์ของชาวบ้านอย่างแท้จริงแบบยุติธรรมสร้างประโยชน์ให้ทั้งชุมชน
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ยกตัวอย่างเช่น ท่าน สท.ล าดวน จินา ท าได้ดีมากถ้าลงอีกสมัยก็ได้เป็น สท.อีก      
แต่หากไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่บ้าน กับชาวบ้านกับผู้ช่วย นั้นคือท่านจะตกม้าตายอย่าง
ขัดแย้งให้ใช้เหตุผลเข้าอธิบายแนะน าในทางที่เป็นประโยชน์ครับ ต่อไปเรื่องของท่าน 
สท. มงคล ช านาญการ น าเสนอเรื่องประปาทั้งสองหมู่บ้านมีสีแดงขุ่น จะแก้ปัญหา
อย่างไร บ้านเข้าซ้อนใสสาเหตุเพราะอะไร ในเบื้องต้นผมยังไม่ได้ลงไปดูข้อเท็จจริงขอ
ฝากไปยังท่านปลัดและท่านผอ.กองช่างเข้าไปดูด้วย และผมทราบเบื้องต้นว่าที่น้ าหมู่ 
1 ใส หมู่ 2 หมู่ 6 ขุ่น สาเหตุหนึ่งมาจากสารส้ม ซึ่งบ้านเข้าซ้อนแจ้งมาแล้วว่าจะปิด
น้ าหากไม่ได้สารส้มต่อ ซึ่งความเป็นจริงเราได้ดูแลไม่ใช่หรือทั้งสองแห่งท าไมต้องเข้า
มาขอกับเรา จึงขอถามย้อนไปยังท่าน ผอ.กองช่าง ข้อที่ว่าน้ าขุ่นเพราะว่าสารส้มผม
ได้ฟังช่างกรุงทอง บอกว่าสารส้มที่ลงบ้านหมู่ 1 เป็นสารส้มอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมีสาร
ตกค้างก่อให้เกิดอันตราย น้ าประปาพอโดนสารส้มแล้วจะต้องพักน้ าก่อนจะปล่อยให้
ชาวบ้านแต่ทุกวันนี้ปล่อยเลยอาจเกิดอันตรายผมได้ฟังมาแบบนี้ครับ ส่วนสารส้มบ้าน
หมู่ 6 เป็นสารส้มชนิดดี ไม่มีสารตกค้างแต่ต้องรอเวลาหน่อยอาจจะหนึ่งวันสองวัน
แต่ก็ใสเหมือนกันก็ต้องค้นหาความจริงต่อไปได้ฟังมาแบบไหนก็เล่าไปแบบนั้นครับ 
หมู่ 1 กับหมู่ 3 ก็อย่าพ่ึงไปกลัวครับส่วนหมู่ 2 หมู่ 6 ก็ใจเย็นๆ เพราะว่าเขาให้
เหตุผลมาแบบนี้ ก็ขอฝากกับผู้รับผิดชอบด้วย ขอขอบคุณครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือแนะน า ซักถามในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ 
รองประธานสภา ในการประชุมสภาในวันนี้ตามระเบียบวาระการประชุมเราก็ประชุมพิจารณากันครบ

แล้ว ในระเบียบวาระที่ 6 เราได้เสนอแนะน าครบแล้ว หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้ว
กระผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ กระผมก็
ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2562 ขอขอบคุณ
ครับ 
 

ปิดประชุม  เวลา  1๑.30 น. 
 
 
 (ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
       (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
  
 (ลงชื่อ)                 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสุธรรม   จ าปา )   
     

(ลงชื่อ)                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

(ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
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(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร์) 
 

(ลงชื่อ)               กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)                       
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
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(ลงชื่อ)สิบต ารวจตรีสุบิน      จีนา        ผู้จดรายงานการประชุม 

       (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
  
 (ลงชื่อ)      สุธรรม  จ าปา         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสุธรรม   จ าปา )   
     

(ลงชื่อ)      บุณยภู  บุญเรือง         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

(ลงชื่อ)    ไพโรจน์  ดวงชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)     พินิจ  จินะการ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)    ธนา    แก้วจักร์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร์) 
 

(ลงชื่อ)     ประดิษฐ์    เรืองฤทธิ์     กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)      ชาญยุทธ  ไชยานนท์              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
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