
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 

วันศุกร์ที ่12  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
*********************************** 

รายนามผู้มาประชุม 
1. นายสุธรรม  จําปา  ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
2. นางลําดวน  จินา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
3. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1 
4. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1 
5. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1 
6. นายประเสริฐ  นิวาโต  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1 
7. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
8. นายธนบัตร  จักร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
9. นางสิริกร  จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
10. นางสาวปาลิดา  จําปา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
11. นายปฐมภพ  อภิวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
12. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมงคล  แผ่นคํา  นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
2. นายมงคล  ชํานาญการ  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
3. นายสนั่น  บุญเรือง  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
4. นายสุนันท์  เกษณา  ที่ปรึกษานายเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
5. นายเสงี่ยม  วรรณมณี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
6. นายอุดม  จําปา   กํานันตําบลไหล่หิน 
7. นายนันทพงษ์  ขันตรี  ผู้ใหญ่บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 
8. นายไชยา  ศิริวงค์  ผู้ใหญ่บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 
9. นายเกรียงไกร  จําปา  ผู้ใหญ่บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 
10. นายวรัญญู  มุ๊ตต๊ะ  ผู้ใหญ่บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 
11. นางสาวสุจิพร  ขันทา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 
12. สิบตํารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาลตําบลไหล่หิน 
13. นางนิชชยา  อินพิรุด  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
14. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
15. นายเจริญ  โสพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
16. นางสุชัญญา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 



 - 2 - 

17. นางสาวศศิธร  เป็นคุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
18. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
19. นางเสาวลักษณ์ มะโนนัย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
20. นางฉันท์หทัย  คําสาร  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ 
21. นางพิมพ์ประภาภรณ์  แก้วงาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
22. นายรัตปกร  ขัดฝั้น  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
23. นางนิรณรา  อุดมสม  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  13.00  น. 
 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่าน 
ประธานสภา   นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินคณะผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่  1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 
กระผมขอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ท่าน

กํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมจะ
ขอแจ้งเรื่องการลงพ้ืนที่ตําบลไหล่หินของ คณะของท่านตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จะเดินทางเข้ามาดูธนาคารน้ํา  ใต้ดินบ้านมะกอก 
เวลา 10.00 น ขอแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลร่วมกันครับ 
และขอให้ทางเทศบาลเตรียมน้ําดื่มต้อนรับด้วยครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ครั้งแรก ประจ าปี 

2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ท่าน

กํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านระเบียบวาระ
ที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน ครั้งแรก ประจําปี 
2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งทุกท่านได้รับเอกสารเกี่ยวกับรายงาน
การประชุมพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนะครับในระเบียบวาระนี้เราจะตรวจสอบ
ว่าเราจะแก้ไขตรงส่วนไหน เพ่ิมเติมหรือตัดออกในรายงานการประชุมนะครับมีท่าน
ใดจะแก้ไขโปรดยกมือครับ ถ้าหากไม่มีท่านใดจะแก้ไขผมจะขอมติในที่ประชุมครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน ครั้งแรก 
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 โปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
ครั้งแรก ประจ าปี 2564 เม่ือวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 จ านวน 12 เสียง  
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  - เรื่อง นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 
  ต าบลไหล่หิน  
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ท่าน

กํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  ในระเบียบวาระท่ี 3 นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 
 ต าบลไหล่หิน ขอเรียนเชิญท่านมงคล แผ่นคํา นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน ได้แถลง

นโยบายต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หินครับ 
 
นายมงคล   แผ่นค า  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขาสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ท่านกํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ

กระผมนายมงคล  แผ่นคํา นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะแถลงนโยบายเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบถึงเจตนารมณ์
และนโยบายการบริหารงานที่จะพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หินให้มีความเจริญก้าวหน้า
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
ตําบลไห่หิน 

กระผมขอแถลงนโยบาย ดังนี้ครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ    
ลงวันที่   27   เมษายน  2564  เรื่อง ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตําบลไหล่
หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง   ประกาศให้กระผม นายมงคล   แผ่นคํา    เป็นผู้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินนั้น  เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562  
มาตรา 48 ทศ ซึ่งได้กําหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อน
เข้ารับหน้าที่  กระผมจึงได้กําหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาล
ตําบลไหล่หิน สําหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    เพ่ือดําเนินงาน
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ
นโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ  20  ปี   (พ.ศ.  2561  -  2580)   
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลําปาง               
และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดลําปางเป็นหลัก   ในการกําหนดนโยบายการ
บริหารและพัฒนา ที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่   รวมทั้ง ความต้องการในการ
พัฒนาทุกๆ  ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดําเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และ
พร้อมที่จะพัฒนา  ปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลตําบล
ไหล่หิน เจริญพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีประชากรและประชากรจากต่างถิ่นที่เข้ามาทํา
มาหากินเพ่ิมข้ึนเป็นจํานวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่าภายใต้ความเจริญเติบโตของ
ชุมชนดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย 
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ดังนั้น ในช่วง 4 ปีต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร จึงได้กําหนด
แนวนโยบายในการพัฒนาตําบลไหล่หิน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
สมดุล โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้ตําบลไหล่หิน  เป็นตําบลแห่งความสุขสําหรับการอยู่
อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่ง
การศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ เ พื่อให้การบริหารงานของ
เทศบาลตําบลไหล่หิน สามารถบรรลุสําเร็จตามเปูาหมายที่ได้กล่าวข้างต้น  กระผม
และคณะผู้บริหารจึงได้กําหนดนโยบายในการบริหารไว้ 7 ด้าน คือ 

1. นโยบายเร่งด่วน 
2. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
3. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
5. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 
1. นโยบายเร่งด่วน 

เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่  การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข   การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย  
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และการปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
2. นโยบายปรับปรุงฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือพัฒนาตําบลไหล่หินให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนํา ที่มีสภาพแวดล้อม
ที่สะอาด สดใส  และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบปูองกันน้ําท่วม
พ้ืนที่ริมแม่ยาว   การก่อสร้างแนวกันน้ําเซาะและปูองกันการพังทลายของตลิ่ง   
ปรับปรุงระบบระบายน้ําในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมขัง  แก้ไขปัญหาน้ําเน่า
เสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ    

ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์ ที่สาธารณประโยชน์  ลด
ภาวะโลกร้อน พัฒนา สวนสาธารณะ และพ้ืนที่สีเขียวบริเวณถนนเลียบน้ําแม่ยาว
อย่างต่อเนื่อง ให้สวยงามและคงสภาพตามธรรมชาติ   ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน 
และออกกําลังกาย ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพ้ืนที่ปุาชุมชน 

ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง การ
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ  ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน  
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ   และการ
จัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 
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3. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
เพื ่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีว ิตที ่ด ีทั ้งด้านการสาธารณสุข 

สวัสดิการสังคม รวมทั้ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้
ในการดูแลสุขภาพอนามัย   จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคเชิงรุกใน
ชุมชนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง   พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ด้านการ
สาธารณสุข   สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ    ส่งเสริม
สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขโรคระบาดและโรคภัยต่าง ๆ   การดูแลอนามัย
สิ่งแวดล้อม   พัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ส่งเสริม
สนับสนุน   การช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ จัดทําฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการเตรียมความพร้อมสู่สังคม
ผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุ  
ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม   และการให้ความรู้ด้าน
สวัสดิการสั งคมในด้ านการป ูองก ันและบรร เทาสาธารณภ ัย  โดยพ ัฒนา
ระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัด ให้มีรถยนต์
ดับเพลิง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ชุมชน 

4. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เพื่อให้ตําบลไหล่หินเป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสําหรับเยาวชนตําบลไหล่

หิน โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสงกัดเทศบาลตําบลไหล่หิน รวมทั้ง ให้การสนับสนุนงบประมาณ
สถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้าง
พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย
และเหมาะสมตามวัย   

สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ  ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งจัดให้มีสถานที่ร้องรับในการดําเนินการอย่างถูกต้องตามหลักการที่ดี   

สนับสนุนการให้โอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของคนทุกวัย ให้ครอบคลุมทุกเปูาหมาย รวมถึงผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส     
ผู้บกพร่องทางร่างกาย เพ่ือที่จะได้มีโอกาส เข้าไปศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ประจํา
ตําบลอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ  การออกกําลังกายและนันทนาการ 
ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม   โดยให้ความสําคัญต่อการจัดงาน

ประเพณีประจําชาติ และท้องถิ่น รวมทั้งงานเฉลิมฉลองในโอกาสสําคัญของสถาบัน
ชาติและพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแสดง ศิลปวัฒนธรรมให้เยาวชนได้อนุรักษ์และ
เรียนรู้   ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานวัฒนาล้านนา  ประเพณีที่สําคัญ  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้า และชุมชนใน
การทํานุบํารุงรักษา และบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศาสนสถาน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์
วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนดั้งเดิ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดไหล่หินหลวงให้
สวยงาม และเป็นเส้นทางสัญจรของนักท่องเที ่ยว ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้
เหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจทางศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทําบุญไหว้พระ 

 
5. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 

เพ่ือพัฒนาและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  เชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคม ระหว่างตําบลไหล่หินกับท้องถิ่นใกล้เคียง  การก่อสร้าง  ทํานุ
บํารุงรักษา  ปรับปรุงซ่อมแซม  สะพานทางระบายน้ําในทุกหมู่บ้าน การพัฒนาแหล่ง
น้ําเพ่ือการเกษตร คู คลอง เหมืองฝาย  และแหล่งกักเก็บน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรม จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมาย
บอกเส้นทางหลัก  เส้นทางลัด  และสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สําคัญอย่างชัดเจน รวมทั้ง
การพัฒนา  ปรับปรุงขยายบริการไฟฟูาสาธารณะ ระบบแสงว่างในทุกพ้ืนที่รวมทั้ง
พ้ืนที่การเกษตร ให้เพียงพอ และเหมาะสม ให้ครอบคลุมทั่วถึง  การติดตั้งกล้อง
วงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ 

ท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  นโยบายทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น   
จะประสบความสําเร็จ บรรลุผลดังที่กระผมได้ตั้งเปูาหมายไว้  ก็โดยอาศัยนโยบาย
สําคัญอีก  2 ประการ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างภาค
ประชาชนกับส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลไหล่หิน 

 
6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น    โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็น
ความสําคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน 
ร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพของผู้นําชุมชน 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้โดยสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุน
ชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

เ พื ่อให ้ส ่วนราชการในสังก ัดสามารถดําเน ินงานตามนโยบายและ
จัดบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  รวดเร็ว 
ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมเพ่ือพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาระบบ Call Center 
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เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์การปรับปรุงฐานข้อมูล
ด้านต่างๆ เช่น  ข้อมูลแผนที่ภาษีเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล  ด้านงานช่างและ
ผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดย
ส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  การพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับ
ผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับ รวมทั้ง การสัมมนา    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างฝุายการเมืองและข้าราชการประจํา 

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที ่เคารพ  กระผมและคณะผู ้บริหารขอ
ยืนยันกับสภาเทศบาลตําบลไหล่หินว่า การกําหนดนโยบายดังกล่าว  วางอยู่บน
พ้ืนฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจของเทศบาล เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
กระผมและคณะผู้บริหารมีความมั่นใจที่จะพัฒนาตําบลไหล่หิน ให้เจริญก้าวหน้า
บรรลุตามนโยบาย และผลบังเกิดในทางปฏิบัติเกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อ
ประชาชนสืบไป 

 
นายสุธรรม  จ าปา  ครับท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
ประธานสภา เป็นที่เรียบร้อย มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่เชิญครับ หากไม่มีกระผมจะ

ดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมต่อครับ    
 
ระเบียบวาระท่ี 4  - พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภา ท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ     

ท่านกํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564  
        4.1 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัดเทศบาลต าบลไหล่หิน 

1) โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จํานวน 1 ชุด 
2) โต๊ะกราบพระ จํานวน 2 โต๊ะ 
รวมเป็นเงิน 15,400.- บาท 

 ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินเสนอญัตติต่อสภาครับ 
 
นายมงคล   แผ่นค า เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขาสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ท่านกํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณาโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ดังมีรายการดังนี้ 

๑. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน              

     - ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ พร้อมโต๊ะกราบพระ 
 หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ในหมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน              
รายการ - ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 พร้อมโต๊ะกราบพระ 
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เหตุผล เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔  ในรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงาน  ไม่ได้กําหนดรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ - ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว พร้อมโต๊ะ
กราบพระ ดังกล่าวไว้ ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในงานราชพิธี
และพิธีทางศาสนา เทศบาลตําบลไหล่หินจึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว  

ในการนี้จึ งขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ - ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ความกว้างตัวละ 
9 นิ้ว พร้อมโต๊ะกราบพระ โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9  จ านวน  1  ชุด             ตั้งไว้ 8,400 .- บาท 
มีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.๑) ทําด้วยไม้สัก 
๑.๒) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 
๑.๓) มีฐานรองโต๊ะหมู่ 
 

๒. โต๊ะกราบพระ จ านวน 2 โต๊ะ    ตั้งไว้  7,000.- บาท 
มีคุณสมบัติดังนี้ 
๒.๑) ทําด้วยไม้สัก 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้ง
เป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ดังนี้   

โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลไหล่
หิน  ตั้งไว้ จํานวน 8๐,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   จํานวน 
80,000.- บาท โอนลดเป็นเงิน จํานวน 15,4๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนเป็นเงิน จํานวน 64,600.-บาท รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น จํานวน         
15,4๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ - ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ความ
กว้างตัวละ 9 นิ้ว พร้อมโต๊ะกราบพระ       โอนเพ่ิม เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เป็นเงิน 15,4๐๐.- บาท รวมเป็นเงินโอนเพ่ิมทั้งสิ้น  15,4๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้า
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) 
และการจ่ายเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ดลํ าปา งอนุ มั ติ แ ล้ ว  ประกอบระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอน
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งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตามหลักการเหตุผลและคําชี้แจงข้างต้นครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา   ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ  

ท่านกํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินได้เสนอญัตติต่อสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
หรืออภิปรายเชิญครับ 

 
นายธนบัตร   จักรค า   เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกครับ 
สมาชิกสภา ท่านสมาชิกเทศบาลสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมอยากจะเรียน

ถามท่านประธานว่าการเสนอญัตตินี้ ผู้ลงนามในแบบเสนอญัตติคือท่านปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน แต่ผู้เสนอญัตติเข้าสภาเป็นท่าน
นายก กระผมอยากจะให้ผู้ลงนามชี้แจงให้กับสมาชิกได้รับทราบเพ่ือความเข้าใจ
ตรงกันครับ 

 
สิบต ารวจตรีสุบิน   จีนา  เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านคณะผู้บริหารและ 
เลขานุการสภา/ปลัดฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องนี้กับผมได้ปรึกษากับคณะผู้บริหารแล้วว่า โดย 

ระเบียบของการประชุมสภา การยื่นญัตติจะต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน       
ซึ่งความสมบูรณ์ของการดํารงตําแหน่ง หรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของนายก จะสมบูรณ์
ต่อเมื่อได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว ถ้านายกยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลก็เลยยังไม่ได้ดําเนินการใดๆเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล ซึ่งหากว่าจะให้
เสนอญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาในการนําเข้าที่ประชุมสภาเราก็ต้องเลื่อน
ไปเสนอในการประชุมคราวหน้าซึ่งมันทําให้เกิดความล่าช้าเพราะบางโครงการที่
จะต้องเอาเข้าสภาอาจจะต้องรีบทําเพราะว่าถ้ารอเข้าฤดูฝนจะไม่สามารถดําเนินการ
ไดก้ระผมในฐานะของปลัดเทศบาลได้หารือกับทางคณะผู้บริหารไว้ก่อนเรียบร้อยแล้ว       
ว่าขอเสนอญัตติไปยังท่านประธานสภาก็เพ่ือพิจารณาญัตติเข้าบรรจุระเบียบวาระ
การประชุม  และหากในวันประชุมนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
แล้ว การรักษาราชการของปลัดเทศบาลก็สิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่
ปลัดเทศบาลดําเนินการมาในฐานะของรักษาราชการแทนนายกจึงต้องให้
นายกเทศมนตรี ดําเนินการต่อ นี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงจะต้อง ลงวันที่ 7 และให้ผม
เป็นคนเสนอญัตติขอบคุณครับ  
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นายสุธรรม  จ าปา  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วกระผมจะขอมติ  
ประธานสภาฯ ที่ประชุมสําหรับโครงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564  

4.1 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัดเทศบาลต าบลไหล่หิน 
1) โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จํานวน 1 ชุด 
2) โต๊ะกราบพระ จํานวน 2 โต๊ะ 
รวมเป็นเงิน 15,400.- บาท 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายนี้โปรดยกมือครับ  
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน             
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัดเทศบาลต าบลไหล่หิน 

1) โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จ านวน 1 ชุด 
2) โต๊ะกราบพระ จ านวน 2 โต๊ะ 

รวมเป็นเงิน 15,400.- บาท เห็นชอบจ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง     
งดออกเสียง 0 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ     

ท่านกํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินเสนอญัตติต่อสภาในข้อ  
        4.2 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัดเทศบาลต าบลไหล่หิน 

1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 
18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง  

2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 
24,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง 

3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน  ขนาด 
30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 

รวมเป็นเงิน 99,900.- บาท 
 
นายมงคล   แผ่นค า เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขาสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ท่านกํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณาโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  ดังมีรายการดังนี้ 

๑. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 

     1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ

แขวน   จ านวน 3 เครื่อง 
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หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง) แบบแขวน จํานวน 3 เครื่อง   เป็นเงิน 99,9๐๐.- บาท   

เหตุผลในการขออนุมัติ  
- เครื่องที่ 1 เนื่องจากเครื่องปรับอากาศห้องปลัดเทศบาล ขนาด 12,000 บีทียู 

ติดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ทําให้เสื่อมสภาพมีการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งจาก
การประสานช่างแอร์ประเมินค่าซ่อมแซมเบื้องต้นแล้วมีราคาสูงไม่ คุ้มค่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการจัดหาเครื่องใหม่ โดยพ้ืนที่ห้องขนาด 4 x 4 = 16 ตารางเมตร 
จึงขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)   แบบแขวน 
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 

- เครื่องที่ 2 เนื่องจากพนักงานห้องสํานักปลัดเทศบาลชั้น 1 ของสํานักปลัดได้มี
การปรับย้ายพนักงานบางส่วนขึ้นไปทํางานชั้น 2 ของสํานักงาน โดยเดิมมี
เครื่องปรับอากาศจํานวน 2 เครื่อง      ขนาด 18,000 บีทียู ติดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2544  และขนาด 12,000 บีทียู ติดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548  ซึ่งขนาดห้องทํางาน
มีพ้ืนที่ 6 x 7 = 42 ตารางเมตร ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดน้อยลงและ
เสื่อมสภาพมีการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งจากการประสานช่างแอร์ประเมินแล้วเห็น
ควรติดตั้ ง เครื่องปรับอากาศให้ เหมาะกับขนาดของห้องเห็นควรให้ เปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียูออก จึงขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน  ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง 

- เครื่องที่ 3 เนื่องจากห้องทํางานสํานักปลัดเทศบาลชั้น 1 มีเครื่องปรับอากาศ       
จํานวน 2 ตัว ติดตั้งปี พ.ศ. 2547 จํานวน 1 ตัว ติดตั้งปี พ.ศ.2551 จํานวน 1 ตัว 
ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดน้อยลงและเสื่อมสภาพมีการซ่อมแซมมาแล้ว
หลายครั้งจากการประสานช่างแอร์ประเมินแล้วเห็นควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้
เหมาะกับขนาดของห้องเห็นควรให้เ พ่ิมเครื่องปรับอากาศจึงขออนุมัติจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน  ขนาด 30,000   
บีทยีู จํานวน 1 เครื่อง 
  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕64 ดังนี้   

  โอนลด  
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 400,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 184,990.- บาท โอนลดเป็นเงิน 99,900.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 85,090.- บาท รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 99,900.- 
บาท  (เก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)    
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โอนเพิ่ม 
1) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ดังนี้ 
1.1 รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ

แขวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง ราคา  27,800.- บาท โดยกําหนด
ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 

1.2 รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง ราคา  32,400.- บาท โดยกําหนด
ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 

1.3 รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง ราคา  39,700.- บาท โดยกําหนด
ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 

รวมงบประมาณหลังโอนทั้งสิ้นเป็นเงิน 99,900.- บาท (เก้าหม่ืนเก้า
พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.พ.ศ.๒๕63 หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน     
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕64 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม
หลักการเหตุผลและคําชี้แจงข้างต้นครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมมีคําถามเก่ียวกับเทศ 
สมาชิกสภาเทศบาล บัญญัติของเครื่องปรับอากาศ  ในเบื้องต้นตามเอกสารที่แนบหน้าที่ 23  ราคาในการ

ติดตั้ง และในเบื้องต้นการทําเอกสารชุดนี้อยากทราบว่า ที่มาของราคาตัวนี้มาจาก
หน่วยงานหรือข้อมูลในส่วนใดเพราะในเบื้องต้นผมได้มีการตรวจเช็คในอินเทอร์เน็ต 
มีราคาต่ํากว่าราคาที่เสนอมา ขอท่านประธานสภากรุณาชี้แจงด้วยครับ  

ส.ต.ต.สุบิน   จีนา    เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาทรงเกียรติทุกท่านท่าน 
เลขานุการสภา/ปลัดฯ นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ในการ

จัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานที่กําหนดราคากลาง เกี่ยวกับครุภัณฑ์ทุกชนิดแต่ละปีก็คือ
สํานักงบประมาณซึ่งสํานักงบประมาณจะเป็นผู้กําหนดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ซึ่งแต่ละปีก็ประมาณเดือนธันวาคมก็จะออกราคาครุภัณฑ์แต่ละปีเพราะฉะนั้นช่วงนี้
เป็นช่วงกลางปี 2564 ราคาครุภัณฑ์ต้องใช้ของปีถัดมาคือปี 2563 ในการจัดซื้อ
สิ่งของทุกอย่างตามระเบียบกําหนดไว้ว่าถ้าจะจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกชนิดอันดับแรกต้อง
จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์เป็นอันดับที่ 1 ก่อนถ้าไม่มีตามมาตรฐานครุภัณฑ์ให้ไป
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สืบราคาที่ท้องตลาดภาพไปสืบราคาที่ท้องตลาดจะต้องไปสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ล้าน
เพราะว่าจะต้องมาเปรียบเทียบราคาแต่ถ้ามีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แล้วให้ถือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์เป็นราคาที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างกระผมก็ขออนุญาตนําเรียนใน
เบื้องต้น เพราะถ้ามีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ต้องดูบัญชีราคาอ่ืน เนื่องจากว่า
มาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นตัวกําหนดสเปคทุกอย่างเช่น 1 ม.อ.ก. 2 สเปคเครื่องของ
มาตรฐานการประหยัดไฟเบอร์ 5 ราคาในท้องตลาดอาจจะถูกแต่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะฉะนั้นจึงต้องยึดถือราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นหลัก 
ขอบคุณครับ  

นายสุธรรม  จ าปา  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วกระผมจะขอมติ  
ประธานสภาฯ ที่ประชุมสําหรับโครงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564  

4.2 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัดเทศบาลต าบลไหล่หิน 
1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 

18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง  
2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 

24,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง 
3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน  ขนาด 

30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
รวมเป็นเงิน 99,900.- บาท 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายนี้โปรดยกมือครับ  
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน             
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัดเทศบาลต าบลไหล่หิน 

1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน 
ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง  

2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู  จ านวน 1 เครื่อง 

3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน  
ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

รวมเป็นเงิน 99,900.- บาท 
 เห็นชอบจ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ     

ท่านกํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินเสนอญัตติต่อสภาในข้อ  

4.3 โครงการวางท่อระบายน้ า กองช่าง 
1) โครงการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Dia 0.60 ม. ชั้น 3 ยาว 9.00 ม. 

งบประมาณ 45,500.- บาท สถานที่ก่อสร้างบริเวณโฮ่งปุายาง หมู่ 2 ตําบลไหล่หิน 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
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นายมงคล   แผ่นค า เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขาสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ท่านกํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณาโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕64  ดังมีรายการดังนี้ 

๑. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

            1. โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณโฮ่งป่ายาง หมู่ที่ 2 
หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                   

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค – โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. บริเวณโฮ่งปุายาง หมู่ที่ 2  ตําบลไหล่หิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร  มอก.ชั้น 3 ความยาวรวม  9  เมตร  เป็นเงินจ านวน 45,500.- บาท   

เหตุผล  เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕64   ในรายจ่ายของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้กําหนดรายจ่าย
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  –  
โครงการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณโฮ่งปุายาง หมู่ที่ 2  ตําบลไหล่หิน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  มอก.ชั้น 3 ความยาวรวม  9  เมตร   เนื่องจาก  
เพ่ือให้ราษฎรมีระบบการระบายน้ําที่ท่วมขังในที่นา ปราศจากปัญหาน้ําท่วมขังและ
ปูองกันน้ําทะลักไหลท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตร   ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค – โครงการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณโฮ่งปุายาง หมู่
ที่ 2  ตําบลไหล่หิน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวด
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) ประเภทรายจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 45,500.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
1,051,480.-  บาท  โอนลดเป็นเงิน 45,500.- บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนเป็นเงิน  1,005,980  บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  รายการ โครงการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณโฮ่งปุายาง หมู่ที่ 2  
ตําบลไหล่หิน โอนเพิ่ม  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน 45,5๐๐.- บาท 
รวมเป็นเงินโอนเพิ่มท้ังสิ้น 45,5๐๐.- บาท (สี่หม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) 
และการจ่ายเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.พ.ศ.๒๕63 หมวด ๔ 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
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งบลงทุน     โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕64 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการเหตุผล
และคําชี้แจงข้างต้น ขอขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายชาญยุทธ   ไชยานนท์   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา ท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สําหรับโครงการนี้ อยากจะทราบว่าบริเวณพ้ืนที่

ดําเนินการอยู่บริเวณไหน ตรงจุดไหนที่เราจะดําเนินการครับ 
 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  สําหรับจุดวางท่อ ข้ามถนนเลียบลําน้ําแม่ยาวฝั่งทุ่งเสลี่ยม สืบเนื่องจากว่าที่เราได้ไป 
เลขานุการสภา/ปลัดฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังวัดมีการถมดินซึ่งเป็นลําเหมืองเล็กๆ เอาไปถมลําเหมือง

ก็ทําให้พ้ืนที่โฮ่งปุายางที่เราปรับปรุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตมันกว้างขึ้น ทําให้
น้ําที่ท่วมที่นาบริเวณลําเหมืองไม่มีที่ระบาย  บริเวณท่ีเราจะทําก็ติดกับถนน บริเวณ
สระเก็บน้ําประปาของประปาหมู่บ้าน ข้อที่ 2 ก็คือปูองกันถนนขาดในกรณี น้ําหลาก
ทําให้ไหลลงมาจํานวนมากและไม่มีน้ําระบายก็จะทําให้ถนนนั้นขาดเพราะฉะนั้นเรา
จําเป็นต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนถึงฤดูการทํานาครับ  

 
นายธนบัตร   จักร์ค า  เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาท่านเลขาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร จากนี้ท่านเลขาสภาได้อธิบายผมมองว่า ท่อระบายน้ําขนาด 60 มันจะเล็ก

ไปหรือเปล่า ถ้ามีน้ําไหลหลากน้ําจะระบายทันหรือไม่ ตรงนี้เป็นข้อเสนอนะครับแล้ว
เราทําไมไม่เอาขนาด 80 เพ่ือมันจะระบายน้ําได้รวดเร็ว  

 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะผู้บริหาร ตรงนั้นถ้าเรา 
เลขานุการสภา/ปลัดฯ วัดพ้ืนที่ทั้งหมด ที่นาตรงนั้นมันจะมีผืนนาไม่มากเท่าไหร่ที่นาของเจ้าของแต่ละแปลง

ที่อยู่ตรงนั้นทุกคนจะมีท่อระบายน้ําของตนเองซึ่งจะระบายสมทบกันมาเรื่อยๆ ไหล
มารวมกันที่แปลงในทีน่าของเจ้าของแปลงสุดท้ายซึ่งจะมีพ้ืนที่ระบายมากที่สุดเพราะ
ติดกับลําเหมืองสาธารณะ โดยจะระบายน้ําตรงนั้นลงที่ผ่านมาท่อเดิมที่เราเคยมี
ติดตั้งเป็นท่อ 30 ซึ่งปรากฏว่าสามารถระบายน้ําได้ทัน ข้อที่ 2 หากน้ําไหลเข้ามาก
เกินไป เราไปปิดปากเหมืองให้ลงลําน้ําแม่ยาวได้ ที่เราใช้เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 60 
มันก็น่าจะพอ เพราะว่ามีการแก้ไขในหลายๆ จุดแล้ว หากเราวางท่อขนาดใหญ่
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 80 ก็จะเป็นภาระกับเจ้าของแปลงนาที่จะต้องไปปิดเปิดท่อ
น้ําเพราะมันกว้างเกินไป ซึ่งทางกองช่างดูเหตุผลตรงนี้ น่าจะเหมาะสมที่จะทําครับ 

นายมงคล   ช านาญการ  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
รองนายกเทศมนตรี ท่านท่านนายกคณะผู้บริหารสําหรับโครงการนี้ตามที่เราได้เห็นในความคิดเห็นของผม 

60 เซนติเมตรคิดว่าเหมาะสมแล้ว จากเดิมที่ 30 เซนติเมตร ถ้าเราไม่ทําตอนนี้มัน
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จะมีปัญหาในในตอนที่น้ําหลาก เพราะจุดนี้ก็จะกันน้ําท่วมนาของชาวบ้าน ขนาด 60 
ก็คงน่าจะพอเพราะว่าเราก็มีลําเหมืองเข้าซ้อนก็สามารถระบายน้ําได้ครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วกระผมจะขอมติ  
ประธานสภาฯ   ที่ประชุมสําหรับโครงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 

4.3 โครงการวางท่อระบายน้ า กองช่าง 
1) โครงการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Dia 0.60 ม. ชั้น 3 ยาว 9.00 ม. 

งบประมาณ 45,500.- บาท สถานที่ก่อสร้างบริเวณโฮ่งปุายาง หมู่ 2 ตําบลไหล่หิน 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายนี้โปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณโฮ่งปุายาง หมู่ที่ 2  ตําบลไหล่หิน โอนเพิ่ม  เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  เป็นเงิน 45,5๐๐.- บาท เห็นชอบจ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 
0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  - พิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  
        5.1 ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน กองคลัง 
     1) เครื่องพิมพ์เช็ค  
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ     

ท่านกํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2564  

      5.1 ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน กองคลัง 
     1) เครื่องพิมพ์เช็ค  
    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินเสนอญัตติต่อสภาครับ 
 
นายมงคล   แผ่นค า เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขาสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ท่านกํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ของเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

หลักการ 
 ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หน้า ๒๙/๘๒  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องพิมพ์เช็ค DOT MATRIX 
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จ านวน ๒๔ หัวเข็มพิมพ์ หัวเข็มพิมพ์สามารถปรับระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์และ
เอกสารโดยอัตโนมัติ (Automatic Gap Adjustiment) ความละเอียดในการพิมพ์ 
360*360 cipi ความเร็วในการพิมพ์ (ที่ 10 CPI) VHSD:560 CPS.HSD:510 CPS 
Draft 370 CPS NLQ 185 CPS LQ125 CPS ความหนาของกระดาษสูงสุด 20 มม. 
จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนบาทถ้วน) นั้น 

เหตุผล 
เนื่องจากได้มีการตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์เช็คดังกล่าว ปรากฏ

ว่ามีคุณลักษณะไม่ถูกต้อง จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่ คือ รายจ่ายตาม
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง      งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องพิมพ์เช็ค DOT MATRIX 
จ านวน ๒๔ หัวเข็มพิมพ์ หัวเข็มพิมพ์สามารถปรับระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์และ
เอกสารโดยอัตโนมัติ (Automatic Gap Adjustiment) ความละเอียดในการพิมพ์ 
360*360 cipi ความเร็วในการพิมพ์ (ที่ 10 CPI) VHSD:560 CPS.HSD:510 CPS 
Draft 370 CPS NLQ 185 CPS LQ125 CPS ความหนาของกระดาษสูงสุด 2.0 มม. 
จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนบาทถ้วน)  

 

ดังนั้น จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม
หลักการเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น 

  
นายสุธรรม  จ าปา  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วกระผมจะขอมติ  
ประธานสภาฯ ที่ประชุมสําหรับเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
5.1 ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน กองคลัง 

     1) เครื่องพิมพ์เช็ค  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน กองคลัง  เครื่องพิมพ์เช็ค จ านวน 
12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 6 - คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลไหล่หิน และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล   
ไหล่หิน 

6.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง จํานวน 3 คน  เป็น
กรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน 

6.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง จํานวน 3 คน  เป็น
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน 

นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ     

ท่านกํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ระเบียบวาระที่ 6 คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลไหล่หิน 

6.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง จํานวน 3 คน เป็น
กรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
เชิญสมาชิกสภาเสนอเพ่ือคัดเลือกกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 3 
คน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาดําเนินการเลือกครับมีผู้รับรอง 2 คน  
 

นายธนบัตร   จักร์ค า  เสนอท่านชาญยุทธ  ไชยานนท์ครับ เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ตําบลไหล่หิน (มีผู้รับรอง 2 คน) นายธีรชัย  ศรีวิชัย, นายสุเชาวน์ เชียงพรหม 
 
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย   เสนอท่านสุเชาวน์ เชียงพรหม เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ตําบลไหล่หิน (มีผู้รับรอง 2 คน) นางสิริกร  จินะการ, นายชาญยุทธ์  ไชยานนท์ 
 
นายประเสริฐ  นิวาโต  เสนอ ท่านประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ตําบลไหล่หิน (มีผู้รับรอง 2 คน) นายปฐมภพ  อภิวงค์, นางสาวปาลิดา  จําปา 
 
นายสุธรรม  จ าปา กรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน รวม 3 คน  
ประธานสภาฯ   คือ  1. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ 
     2. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม 
     3. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ 
 

6.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง จํานวน 3 คน  เป็น
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน  

 
นายสุธรรม  จ าปา ต่อไปเราจะเลือกอีก 3 คนเพ่ือเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ   เทศบาลตําบลไหล่หิน เสนอมา 3 คนครับ  
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นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์  เสนอ นายธนบัตร  จักร์คํา เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ตําบลไหล่หิน (มีผู้รับรอง ๒ คน)  นายชาญยุทธ  ไชยานนท์, นายสุเชาวน์ เชียงพรหม 
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เสนอ นายธีรชัย   ศรีวิชัย เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลไหล่หิน (มีผู้รับรอง ๒ คน) นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์, นางสิริกร  จินะการ 
 
นายธนบัตร   จักร์ค า  เสนอ นายประเสริฐ  นิวาโต  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตําบลไหล่หิน (มีผู้รับรอง ๒ คน) นายสุเชาวน์  เชียงพรหม, นายประดิษฐ์  

เรืองฤทธิ์ 
 
นายสุธรรม  จ าปา กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน รวม 3 คน  
ประธานสภาฯ   คือ  1. นายธนบัตร  จักร์คํา 
     2. นายธีรชัย  ศรีวิชัย 
     3. นายประเสริฐ  นิวาโต 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ     

ท่านกํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ระเบียบวาระท่ี 7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ไหล่หิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
นางสาวศศิธร  เป็นคุณ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขาสภา ท่านนายกเทศมนตรี  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านกํานันตําบลไหล่หิน 

ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ขออนุญาตนําเรียนชี้แจง
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลประจําปี
งบประมาณ 2563  ทุกท่านสามารถที่จะ เปิดไฟในส่วนของการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในการจัดทําแผนตามระเบียบ ก็จะมีการรายงานผลหลังจากที่คณะกรรมการ
ติดตามแผนได้ดําเนินการตรวจสอบและดําเนินการติดตามโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นใน
รอบปีงบประมาณและทางคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนได้รายงานให้คณะ
ผู้บริหาร ทราบเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ 
ดังนั้นที่ผ่านมาเรายังขาดไม่จบการรายงานติดตามประเมินผลแผนในส่วนของสภา 
วันนี้จึงนําแผนติดตามแบบประเมินผลในรอบปี 2563 ได้มานําเรียนทุกๆท่าน 
สําหรับ ในรายละเอียดในการติดตามในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 จะขอ
อนุญาตให้ทุกท่าน เปิดไปที่หน้า 27  เป็นแบบติดตามประเมินตนเองเพ่ือการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบฟอร์มของทางส่วนกลางที่จะรายงานการติดตามประเมิน
แผนพัฒนา ของคณะกรรมการแผน ในเรื่องของการจัดตั้งการประชุมกระบวนการทํา
แผน ในส่วนของแบบการประเมินก็จะมีการประเมินในส่วนต่างๆ ในรอบที่ผ่านมา 
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แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้บริหารก็เลยขาดช่วงในการ
ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง จากปีที่ผ่านมามีการจัดทําแผนเพ่ิมเติม 1 ฉบับ 
ในปี 2562 ก็เลยทําให้การจัดแผนช่วงหลังในการนําเสนอแผนต่างๆ มีข้อติดขัดดิฉัน
ขอเล่าคร่าวๆ สําหรับการติดตามและประเมินผลแผน หน้าที่ 2 เป็นการติดตามผล
ด้วยระบบ e-plan เราจะต้องเอาโครงการทุกโครงการไปบรรจุใน E plan ทุก
โครงการที่บรรจุแล้วการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆก็จะมีการสอดคล้องกับการคลังมี
การเบิกจ่ายรายการต่างๆ ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ต่างๆ วันนี้มีในส่วนของ
ยุทธศาสตร์ดานอุตสาหกรรมและการโยธา ก็ใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่ 1,611,366 
บาท จะใช้โครงการประมาณ 8 โครงการ ส่วนรายละเอียดแต่ละโครงการท่าน
สามารถเปิดรายละเอียดดู ได้และหากมีข้อสงสัยสอบถามได้นะคะ สําหรับ
รายละเอียดต่อไปเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานบริหารงานทั่วไปเป็นการจัด
กิจกรรมต่ างๆในเทศบาล ในส่ วนของหมวดค่ า ใช้ สอยใช้ งบประมาณอยู่
ประมาณ  77,743 บาท อยู่ประมาณ 6 โครงการ และแผนงานโครงการรักษา
ความสงบ 244,885  บาท  ต่อไปเป็นแผนงานการศึกษาเป็นในเรื่องของการพัฒนา
บุคลากรเป็นกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับทางด้านการศึกษา ทั้งหมด 22 โครงการใช้
งบประมาณ 1,476,662.78  บาท  

 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะผู้บริหาร 6 ท่านที่ได้ 
เลขานุการสภา/ปลัดฯ แต่งตั้งไปนั้นบทบาทของท่านจะปรากฏในเรื่องของตรงนี้ถ้าท่านดูของส่วนที่ 5 ของ

แบบติดตามและประเมินผลคือแผ่นสุดท้ายท่านจะเห็นว่าในการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานตามแผนตั้งแต่ตุลาคม 21 กันยายน 63 การที่ท่านเป็นคณะกรรมการ
แผนพัฒนาเทศบาล ช่างเสนอโครงการเข้าไปในแผนพัฒนาทั้งหมด 471 โครงการ
ปรากฏว่าด้วยงบประมาณจํากัดทําให้เราดําเนินโครงการได้เพียง 77 โครงการ และ
ดําเนินการจริงๆก็คือ 70 โครงการประชาชนนั้นมี 400 โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ
ซึ่งท่านท่ีจะเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาต่อไปอาจจะต้องพิจารณาละเอียดมากกว่า
เก่า เหมือนที่ผ่านมาโครงการ 471 โครงการทําได้เพียง 77 โครงการ เพราะฉะนั้น
ต่อไปจะต้องทําให้รัดกุม ผมก็คงต้องฝากถึงคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลเรา ให้
เสนอโครงการที่เราจะทําได้จริงๆ ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  8  - พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ต าบลไหล่หิน โดยคัดเลือกสมาชิกสภาที่สภาเทศบาลตําบลไหล่หินมอบหมายจํานวน
สองคน เพ่ือเป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลไหล่หิน  

นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ     

ท่านกํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลไหล่หิน โดยคัดเลือกสมาชิกสภาที่สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน
มอบหมายจํานวนสองคน เพ่ือเป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลไหล่หิน โปรดเสนอชื่อครับ 
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นายธีรชัย  ศรีวิชัย  เสนอ นางลําดวน  จนิา  เป็นคณะกรรมการบริหาร กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตําบลไหล่หิน (มีผู้รับรอง 2 ท่าน) นายสุเชาวน์  เชยีงพรหม, นางสิริกร       

จินะการ 
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เสนอ นางสิริกร  จินะการ เป็นคณะกรรมการบริหาร กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตําบลไหล่หิน (มีผู้รับรอง 2 ท่าน) นายสุวรรณ  ศรีวิชัย, นายสุเชาวน์     

เชียงพรหม 
 
นายสุธรรม  จ าปา ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน  
ประธานสภาฯ   หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 2 คน 

คือ  1. นางลําดวน  จินา 
     2. นางสิริกร  จินะการ 
 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา สําหรับคณะกรรมการ สปสช. มีทั้งหมด ประมาณ 15 ท่านซึ่งท่านนายกเทศมนตรี 
เลขานุการสภา/ปลัดฯ จะเป็นประธานของคณะกรรมการซึ่งปลัดเทศบาลจะเป็นเลขานุการของ

คณะกรรมการในส่วนของตัวแทนหมู่บ้าน ขอให้ทางกํานันผู้ใหญ่บ้านส่งตัวแทน และ
แจ้งรายชื่อ  คณะกรรมการเพราะว่าจะต้องมีคําสั่งใหม่เพราะคณะผู้บริหารของเราก็
เป็นชุดใหมค่รับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 9  - เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ     

ท่านกํานันตําบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเสนอต่อที่ประชุมครับ 
 

ส.ต.ต.สุบิน   จีนา    เนื่องจากว่าทาง สภาเราได้ทําร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับ 
เลขานุการสภา/ปลัดฯ ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ 2564 ซึ่งระเบียบนี้เราจะบังคับใช้โดย

คําแนะนําและเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบ 
สภาเทศบาลตําบลไหล่หินว่าด้วย เกณฑ์และวิธีการสําหรับประชาชนเข้ารับฟังการ
ประชุมสภา โดยสมควรกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการสําหรับประชาชนเข้ารับฟังประชุม
สภาเทศบาลไหล่หิน  ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศต้นไป มีท่านใดจะแก้ไขปรับปรุง
เพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

นายสุธรรม   จ าปา  สมาชิกท่านใดมีความเห็นชอบกรุณายกมือเพ่ือที่จะได้ลงนามในร่างประกาศครับ  
ประธานสภาฯ   สมาชิกมีมติเห็นชอบกันทุกคน  
 
นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์  ผมมีเรื่องที่ทวงถามเก่ียวกับงานสภาอย่างเช่นงานซุ้มประตูที่ยังไม่ได้ทําและอีกเรื่องที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผ่านสภาไปแล้วก็คืองานวางท่อบ้านมะกอก หน้าบ้านนายประจวบ  ตาวี ชาวบ้านได้

ทวงถามมาว่าเมื่อไหร่จะไปทํา  อีกเรืองก็คืออาคารแบ่งน้ําหรือแตรลมแรงเสื่อมสภาพ



 - 22 - 

ทรุดโทรมไปผมได้ส่งไลน์ไปให้ทุกท่านแล้วนะครับ ผมขอฝากผู้บริหารทุกท่านด้วยนะ
ครับอีกเรื่องก็คือถนนฝั่งตะวันตกเรียบแม่น้ํายาวฝั่งบ้านมะกอกตั้งแต่ฝายเตาปูนถึง
บ้านมะกอก  ถนนมันแคบเกินไปผมคิดว่าควรจะมีอะไรไปกั้น หรือปูายบอกเตือน
อันตราย ผมขอเสนอในที่ประชุมเท่านี้ครับ  

 
นายมงคล  ช านาญการ  เรื่องซุ้มประตูของบ้านเข้าซ้อนเนื่องจากตัวนี้เราได้กันงบไว้ ขณะนี้ยังไม่มีผู้มาซื้อ 
รองนายกเทศมนตรี แบบ มีมาดูแต่ไม่ได้มายื่นเนื่องจากราคามันถูก ถ้าดําเนินการไปแล้วอาจจะขาดทุน 

ตอนนี้ก็ให้ทางกองช่างประมาณราคาใหม่ แล้วเราจะเสนอเข้าสภาใหม่สําหรับเรื่องที่ 
2 เกี่ยวกับรางระบายน้ําบ้านมะกอกท่ีเราผ่านเทศบัญญัติปี 64 ไปแล้ว ทางเรากําลัง
จะเร่งดําเนินการให้เสร็จหมดทุกตัว ตอนนี้ก็เหลือ 3 ตัวคือบ้านกิ่วบ้านมะกอกบ้าน
ไหล่หินอย่างไรก็ตามคณะบริหารก็จะเร่งติดตาม และก็เรื่องราวกันเรียบลําน้ําแม่ยาว 
ผมจะให้กองช่างไปสํารวจและดูว่าเราจะดําเนินการได้อย่างไร  

 
นายธนบัตร  จักร์ค า  ผมขอเชิญทางฝุายปกครอง นําโดยท่านกํานันได้พูดได้คุยกับทางสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอุดม  จ าปา   ประธานสภารองประธานสภาท่านนายกเทศมนตรีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กํานันตําบลไหล่หิน  หัวหน้าส่วนราชการวันนี้ผมรูส้ึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาร่วมฟังนโยบาย 

นายกเทศมนตรีสิ่งเหล่านี้ตามที่ผมได้ดูงบประมาณ ก็น่าเห็นใจเนื่องจากงบประมาณ
เรามีน้อย สิ่งที่ผมภูมิใจคือนโยบายของนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัย
ของพ่ีน้องประชาชนเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดผมอยากจะให้มีทุกหมู่บ้านอีกอย่างคือ
เสียงตามสายผมอยากจะฝากอยากจะให้ท่านทํา สิ่งเหล่านี้เราทํางานบูรณาการ
ร่วมกันได้ในฐานะผมฝุายปกครองยินดีที่จะร่วมมือกับท่าน ในทุกๆเรื่อง ผมก็ยินดีกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาทุกท่าน นะครับผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร แล้วผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเรียนถามท่านประธานสภา ผ่าน

ทางท่านเลขานุการสภา ในฐานะที่ท่านรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีช่วงหนึ่ง 
ข้อที่ 1 ก็คือโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ที่เราได้
กันเงินงบประมาณไว้ยังมีโครงการคงค้างอยู่และข้อที่ 2 โครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย พ. ศ. 2564 โครงการต่างๆได้ทํามาแล้วกี่โครงการและเหลือ
อีกกี่โครงการ และข้อที่ 3 ฝากไปทางท่านนายกผมได้ปรึกษาหารือท่านเกี่ยวกับสอง
ข้างทางไหล่ทางหลังจากซุ้มประตูมันจะมีอุบัติเหตุหลายครั้งเพราะว่ามีฟุตบาทและมี
ต้นไม้ต้นใหญ่ ผมขอฝากให้ท่านช่วยรื้อถอนทั้งสองข้างทางให้เป็นไหล่ทางครับ  

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร แล้วผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีคําถามจะเสริมท่านชาญยุทธว่า 

อยากจะให้ชี้แจงเพ่ิมเติมถึงงบประมาณท่ีใช้ไปทั้งหมดรวมเป็นเงินเท่าไหร่และ ณ 
ปัจจุบันคงเหลือเท่าไหร่และมีแผนว่าแต่ละเขตแต่ละหมู่บ้านเราจะ มีงบประมาณใช้
แต่ละหมู่บ้านเท่าไหร่   



 - 23 - 

 
นางล าดวน  จินา  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร แล้วผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอขอบคุณท่านชาญยุทธและท่าน

ประดิษฐ์ที่เห็นความสําคัญของโครงการที่คงค้างก็คือซุ้มประตู ดิฉันก็ได้ติดตามอยู่
และอีกเรื่องคือตรงไหล่ทาง มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเหมือนท่านกล่าวมา แล้ว
ชาวบ้านก็ได้ถามดิฉันว่าเราจะเอาต้นฝูายคําออกได้ไหม และตัวหนอนที่ไหล่ทาง ถ้า
เอาออกแล้วขยายไหล่ทางให้มันกว้าง คิดว่าอุบัติเหตุคงจะน้อยลง อีกเรื่องคือเมื่อสอง
สามวันก่อนมีชาวบ้าน มาถามว่ารั้วบ้านมันทรุดมาทางถนน แล้วเขาถามว่าสามารถ
จะช่วยเหลือได้หรือไม่ ตรงซุ้มประตูบ้านหมู่ 2 บ้านของนางเอ้ืองคํา  มโนนัย  

 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารหัวหน้า 
เลขานุการสภา/ปลัดฯ ส่วนราชการกํานันผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน โครงการในเทศบัญญัติปี 63 เราได้ดําเนินการ

ไปหมดแล้วเหลือแต่คงค้างซุ้มประตูโครงการเดียวเพราะว่าติดขัดด้วยปัญหา ในการ
ดําเนินการทั้งหมดของเทศบาลจะต้องอิงระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ระเบียบ
ของงานพัสดุและระเบียบหลายๆตัวที่เก่ียวข้องซึ่งที่เราประกาศโครงการนี้รอบที่ 1 ก็
ไม่มีใครสนใจรอบที่ 2 ก็ไม่มีคนสนใจเหมือนกัน มีคนมาซ้ือแบบ 2 รายแต่พอวันที่จะ
มายื่นราคา ไม่มีใครยื่นราคาพอไม่มีคนยื่นเราก็ต้องมาใช้อีกวิธีก็คือวิธีเชิญชวนเราก็
แจ้งผู้รับจ้างในพื้นท่ีทั้ง 5 รายก็ไม่มีใครสนใจมา เราก็ทําประกาศอีกรอบก็ไม่มีคนมา
ซึ่งโครงการของซุ้มประตูเราได้การเงินมา 1 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะกันไว้อีก 1 ปี 
คือสิ้นเดือนกันยายน จากนั้นงบประมาณก็จะต้องตกไป ความยุ่งยากของงานนี้เกิด
จากปัจจัยหลายๆอย่างเช่นอยู่ใกล้สายไฟ  มีรถวิ่งผ่านไปมาอยู่ตลอด  มีความ
อันตรายในการดําเนินงาน และอีกประการหนึ่งเสาเป็นเหล็กที่ฝังลงในดินซึ่งตรงนั้นมี
น้ําขังทําให้เหล็กเป็นสนิมไม่รู้จะพังลงมาเมื่อไหร่ เราจะต้องเทเสากันใหม่ ในทาง
เทคนิคมันยากมากไม่เหมือนกับสร้างใหม่มันจะง่ายกว่า ส่วนโครงการในเทศบัญญัติปี 
64 ตอนนี้เหลือทั้งหมดอยู่ 3 ตัว แต่อาทิตย์หน้าเราจะทําสัญญา 1 ตัว ของบ้านกิ่ว
ลําเหมือนตัว U ระยะทาง 70 เมตร ตอนนี้กองช่างได้ทําราคากลางขึ้นมาแล้วเราก็
จะดําเนินการทําสัญญาอาทิตย์นี้ถ้าทําสัญญาตัวนี้ ก็จะทําราคากลางแล้วเราก็จะทํา
ท่อระบายน้ําอีก 2 ตัว ก็อย่างไรผมก็จะให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้แล้ว เรื่องที่ท่าน
ประดิษฐ์ถามเรื่องงบประมาณของเรา ประมาณปี 64 ต้ังไว้ทั้งหมด 39 ล้านบาท แต่
เป็นเงินของเบี้ยยังชีพงบกลาง 15 ล้านบาท เพราะว่ารวมค่ายังชีพของผู้สูงอายุ 
ผู้ปุวยเอดส์ ถ้าเงินเข้าเต็มจะต้องรอถึง 30 กันยายนเราถึงจะรู้ว่าเงินเราเหลือเท่าไหร่ 
ตอนนี้เงินที่เข้าออกมันไม่นิ่ง เพราะว่ามันมีรายจ่ายทุกเดือนมีภาษีทุกเดือน ยอดจะ
ไม่นิ่งยอดจะนิ่งต้องตัดงบในวันที่ 30 กันยายนเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถสรุปได้
ตอนนี้เงินที่เข้ามาทั้งหมด 18 ล้านเนื่องจากว่ารัฐบาล ไม่สามารถจัดส่งมาได้ทั้งหมด
เนื่องจากสถานการณ์โควิด เงินก็เลยคงค้างที่ผ่านมาเราพยายามที่จะประหยัด
งบประมาณที่สุดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเราใช้อย่างประหยัดมีเงินเหลืออีกแสนกว่า
บาทแต่ว่าโครงการในเทศบัญญัติเราก็จะทําให้เสร็จสิ้น  ซึ่งถ้าได้สรุปยอดเงินคงเข้า
และความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายในอนาคตที่เหลืออยู่ประมาณ 4 เดือนก็จะนําเรียนทาง
ท่านผู้บริหารถ้ามีเงินเหลืออาจจะพิจารณาโครงการที่มีความจําเป็นเราอาจจะต้อง
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ดําเนินการเช่นโครงการปรับปรุงไหล่ทางทั้งสองฝั่งถนนที่จะเอาต้นไม้ออกตามที่ท่าน
รองประธานสภาได้นําเสนอ ก็จะต้องให้กองช่างประมาณการและเขียนโครงการ    
เราไม่สามารถที่จะใช้เงินจ้างเหมาบริการได้เพราะว่าหนึ่งมันต้องรื้อถอนงานเดิม    
ข้อ 2 จะต้องบดอัดใหม่และที่สําคัญจะต้องขออนุญาตกรมทางหลวงทางเส้นนั้นเป็น
ทางหลวงชนบทหมายเลข 4 0 0 7 การที่เทศบาลจะเข้าไปดําเนินการใดๆเทศบาล
จะต้องขออนุญาตก่อนเพราะฉะนั้นผมขอนําเรียนให้ทุกท่านทราบและเข้าใจตรงกัน 
ส่วนเรื่องของท่านสุเชาว์ได้ถามมาว่าเหลืองบประมาณเท่าไหร่ คือเงินราชการไม่ใช่
เงินในกระเป๋าที่จะถ่ายเทไปทางไหนก็ได้อันดับแรกเราจะทําอะไรเราจะต้องมี
แผนพัฒนาความจําเป็นเดือดร้อนเป็นลําดับแรก การทําโครงการโดยไม่อาศัย
แผนพัฒนามีเรื่องเดียวก็คือเกิดสาธารณภัยที่จําเป็นถึงขั้นอันตรายต่อทรัพย์สินและ
ชีวิตของประชาชนแต่การพัฒนาทั่ วไปถนนหนทางท่อระบายต่างๆต้องอยู่ใน
แผนพัฒนาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทํางานโดยอิงกับแผนพัฒนา  2 อิงตามนโยบาย
ของท่านนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงต่อสภาไปแล้วว่าจะดําเนินการด้านไหนบ้าง
โครงการที่จําเป็นตามนโยบายหลักที่ได้แถลงไปเช่นโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่
อาจจะต้องดําเนินการเร่งด่วนซึ่งอาจจะต้องขอความเห็นชอบจากสภาในคราวต่อไป  
โครงการเสียงตามสายเราก็จะต้องมาดูตรงนี้ก่อน  ดูโครงการหลักๆซึ่งเป็นภาพรวม
ของตําบล ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินการไปอย่างเรียบร้อย   ทั้งนี้ทุกอย่างต้องเป็นไป
ตามระเบียบกฎกติกาทั้งหมด ฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด ในการ
ทํางานเราต้องทําตามอํานาจหน้าที่ ทําตามกฎหมาย  2 ระเบียบเป็นไปตามระเบียบ
หรือไม่ ผมกําลังให้เจ้าหน้าที่ถ่ายคู่มือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ท่าน สมาชิกทุก
ท่านซึ่งประกอบด้วยระเบียบว่าด้วย พรบ.เทศบาล ระเบียบว่าด้วย แผนขั้นตอน
กระจายอํานาจ ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาและระเบียบว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณจะต้องถ่ายให้ทุกท่านให้ไปศึกษา เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่วน
เรื่องของอาคารแบ่งน้ําที่ท่านประดิษฐ์ถามมา เดี๋ยวผมจะให้กองช่างเข้าไปสํารวจทํา
เป็นโครงการที่สามารถซ่อมแซมได้เราก็จะใช้งบประมาณในการซ่อมแซมแต่ถ้าทรุด
โทรมจนไม่สามารถซ่อมแซมได้เราก็ต้องตั้งเป็นโครงการใหม่ที่จะทําการก่อสร้างก็
ต้องดูว่าถ้าตั้งเป็นโครงการใหม่ระยะเวลาช่วงนี้จนถึง ฤดูทํานาอาจจะไม่ทัน
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องซ่อมไปก่อนเพ่ือให้ใช้งานได้  ส่วนถนนเลียบลําน้ํายาวแคบ
และอันตราย ถนนเส้นนี้ตอนนี้ปรากฏว่าเป็นที่มั่วสุมของเยาวชนรายการแข่ง
รถ  มักจะมีเด็กเยาวชนไปมั่วสุม  ผมขอฝากให้ทางฝุายปกครองช่วยบอกกล่าวไปยัง
ผู้ปกครองของเยาวชน มีงบประมาณเหลือในปี 65 เราอยากจะทําราวกันตกเพ่ือ
ไม่ให้วัวควายลงไปขับถ่ายในแม่น้ําซึ่งแม่น้ํานั้นเราใช้ผลิตน้ําประปา เราก็คงจะต้อง
แก้ปัญหาไปตามขั้นตอนต่อไป เพราะเราจะต้องรักษาแหล่งน้ําพอดีว่าเป็นสายเลือด
ของตําบล เป็นน้ําอุปโภคบริโภคของคนตําบลไหล่หิน  

 
นายชาญยุทธ ไชยยานนท์ ผมอยากจะหารือเรื่องซุ้มประตู ซึ่งหลายปีแล้วที่ยังไม่ได้ทําการซ่อมแซมก่อสร้างซ่ึง 
สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีท่านปลัดชี้แจงมา เหล็กท่ีฐานเสาเป็นสนิมเราก็ต้องก่อปูนทับขึ้นมา งานไม้งาน

ลวดลายต่างๆ ผมคิดว่างานนี้น่าจะรื้อไปเลยไม่ต้องซ่อมแซมครับถนนจะได้กว้างขึ้น 
เขียนปักปูายเขตเทศบาลตําบลไหล่หินพอ สําหรับการขออนุญาต ทางหลวงชนบท
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ควรรีบดําเนินการและงบประมาณนั้นผมคิดว่าควรหาเงินส่วนอื่นโอนมาดําเนินการไป
เลยครับ หรือจะจ่ายขาดเงินสะสมก็ได้งานนี้เป็นงานเร่งด่วนเราไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้  

 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์    ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ได้บอกกับผมว่าเมื่อปีที่แล้วทุ่งเตียมของบ้านเรา น้ําไม่มีตอน 
สมาชิกสภาเทศบาล นั้นทางผู้ใหญ่และอดีตท่านไพโรจน์ ซึ่งมีรายชื่อแล้ว  ขอทางสภาให้ขุดลอกเหมืองทุ่ง

เตยีมได้หรือไม่  จะขอปีนี้เลยได้หรือไม่ขอให้ทางสภาช่วยพิจารณาครับ 
 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมขออธิบายโครงการขุดลอก 
เลขานุการสภา/ปลัดฯ ถ้าดูในแผน ถ้าดูแล้วประมาณ 800 กว่าเมตรก็คงไม่น่าห่วง มีอยู่ 2 ทางพรุ่งนี้ไป

สํารวจและประมาณการดู ถ้ามันจําเป็นเร่งด่วนปรึกษาทางท่านนายกและผู้บริหาร
แล้วและอีก 7 วันเราก็มาประชุมสภาใหม่ขอโอนเงินทําโครงการที่คิดว่าจําเป็น
เร่งด่วนที่ทางสภาได้คุยกันว่ามีปัญหาตรงนี้  ท่านชาญยุทธเสนอว่าจะรื้อซุ้มหรือจะ
หาทางออกกันอย่างไร หลังจากปิดประชุมสภาแล้วหารือร่วมกับกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
และสมาชิกของเราทั้งหมดเลยถ้าทุกคนบอกว่า สมควรรื้อก็จะให้กองช่างไปประมาณ
การว่าเราจะตั้งประมาณเท่าไหร่ที่จะต้องรื้อหรือว่าจะต้องสร้างต่อจะต้องหารือกันอีก
ครั้งให้เคลียร์ครับเราอาจจะต้องนัดประชุมกันอีกรอบก็ได้เพ่ือพิจารณาถึงความ
เร่งด่วนครับ 

 
นายมงคล  ช านาญการ  เกี่ยวกับโครงการที่หลายๆท่านนําเสนอเข้ามาผมเห็นด้วยกับท่านปลัดที่ได้เสนอมา 
รองนายกเทศมนตรี เราควรออกไปร่วมกันดูหน้างานถ้ามันทําได้เลยก็ควรจะทํารายการขุดลอก 800 

เมตร มันไม่มากเท่าไหร่ก็น่าจะทํา ปลัดก็จะได้ดูว่ามีเงินส่วนใดที่จะทําได้ เราก็ควรจะ
ไปดูหน้างานในส่วนไหนที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเราก็ควรรีบดําเนินการ เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับ 

 
นายสุธรรม   จ าปา  - การประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที ่1 ประจําปี 2564 วันที่ 12 พฤษภาคม 
ประธานสภา 2564 บัดนี้ก็ถึงเวลาละครับ ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  ท่านคณะ

ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ประชุมร่วมกัน  ขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุม    เวลา  16.00 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)          ผู้จดรายงานการประชุม 
                (สุบิน     จีนา) 
               เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
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วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลไหล่หิน สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  ซึ่งมีจํานวน 26 หน้า มีระเบียบวาระการ
ประชุมทั้งหมด 9 ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
  
 (ลงชื่อ)                 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธนบัตร    จักร์คํา)   
     

(ลงชื่อ)                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายชาญยุทธ   ไชยานนท์) 
 

(ลงชื่อ)                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสุเชาวน์  เชียงพรหม) 
 

 (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุวรรณ     ศรีวิชัย) 
 

(ลงชื่อ)               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสิริกร   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)                กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายธีรชัย   ศรีวิชัย) 
 
         สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564 ในวันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 
 
 

 (ลงชื่อ)                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุธรรม  จําปา) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
 
 


