
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญสมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2564 

วันอังคารที่  10 สิงหาคม  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  อภิวงค ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
12. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 

รายนามผู้ไม่มาประชุม   -ไม่มี 
รายนามผู้ขาดประชมุ    -ไม่มี 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมงคล  แผ่นคํา  นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
2. นายมงคล  ชํานาญการ  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
3. นายสนั่น  บุญเรือง  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
4. นายสุนันท์  เกษณา  ที่ปรึกษานายเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
5. นายเสงี่ยม  วรรณมณี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
6. สิบตํารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาลตําบลไหล่หิน 
7. นางนิชชยา  อินพิรุด  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
8. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
9. นายเจริญ  โสพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
10. นางสุชัญญา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
11. นางสาวศศิธร  เป็นคุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
12. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
13. นางเสาวลักษณ์ มะโนนัย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
14. นางฉันท์หทัย  คําสาร  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ 
15. นางพิมพ์ประภาภรณ์  แก้วงาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
16. นายรัตปกร  ขัดฝั้น  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
17. นางนิรณรา  อุดมสม  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

 

-ส าเนา- 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
 
สิบต ารวจตรีสุบิน จีนา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ผู้บริหารทุกท่าน บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้ง

ที่ 1 ประจําปี 2564 ได้ครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้กล่าว
นําไหว้พระเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ เรียน
เชิญครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่าน 
ประธานสภา   นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินคณะผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 
กระผมขอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนะครับ 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มีครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลไหล่หินสมัย

สามัญท่ี 1 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564  
นายสุธรรม  จ าปา เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ใน 
ประธานสภาฯ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรายงานการประชุมไปแล้วได้

ตรวจสอบหากใครจะขอแก้ไขโปรดยกมือครับ 
 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์    เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หน้า 17 บรรทัดที่ 5 

แก้ตรงคําว่าคนที่เดือดร้อนเรื่องน้ําก็จะให้เงินมาร่วม  
 
นายมงคล   แผ่นค า       เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หน้าที่ 8 คําท่ีว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโครงการรื้อ

ซุ้มประตูวัฒนธรรม  
 
นางสิริกร   จินะการ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หน้าที่ 8 แก้ไขชื่อจาก

นางกิติกร  จินการ  เป็น นางสิริกร  จินะการ  
  
นายมงคล  ช านาญการ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแก้ไขที่หน้า 10 ครับบรรทัดที่ 2 คําว่าก่อนที่เรา

จะซื้อเปลี่ยนเป็นคําว่าก่อนที่เราจะรื้อ  
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นายสุเชาวน์  เชียงพรหม เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอแก้ไขหน้าที่ 9 ช่วง

สุดท้าย เพ่ิมเติมคําว่าเพ่ือให้เป็นการประหยัดงบประมาณ ของเทศบาล และต่อมา
หน้าที่ 17 คําแรก เบื้องต้นได้ทราบข่าวว่า ผมขอลบคําว่า”ข่าว”ออก  

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอแก้ไขในหน้าที่ 3 

คําพูดของผมในบรรทัดที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตรงคําว่าเลขานุการให้เติมคําว่า 
สภาด้วย หน้าที่ 16 บรรทัดแรก ตรงคําว่าผมขอฝากไปยังสภาให้เติมคําว่าประธาน
ลงไปครับ  

 
นายสุธรรม  จ าปา  กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดให้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วโปรด

ยกมือครับขอบคุณครับ 
 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 
    ประจ าปี  2564  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 วาระ ๑ (รับหลักการ) 
นายสุธรรม  จ าปา - ขอเรียนเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภา งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 วาระ 1 (รับหลักการ)   

เรียนเชิญท่านนายกครับ 
 

นายมงคล  แผ่นคํา  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบเสนอร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

เพ่ือให้การดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลไหล่หิน 
ในด้านการบริหารงานตามระเบียบกฎหมาย ด้านการเงินการคลัง ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริการประชาชน และการบริการสาธารณะที่ได้กําหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้
มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานการบริหารงานบ้านเมืองที่ดี  

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตําบลไหล่หิน ได้จัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขึ้น เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาลตาม
อํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
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วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ข้อ 23 กําหนดให้
คณะบริหารเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 
สิงหาคม คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาล
ตําบลไหล่หิน  และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลไหล่หิน ขอแถลง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ต่อท่าน
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินทุกท่านแล้ว ดังนี้ 

 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร          จํานวน 18,763,385.33 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม                  จํานวน 17,603,809.34 บาท 
   1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน 9,978,085.19 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

                           จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ          

                                      รวม 570,000.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง                                 จํานวน 0.00 บาท 

 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ณ  วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
  2.1 รายรับจริง จํานวน 27,799,787.28 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จํานวน 107,471.95 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 210,367.79 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 60,483.04 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ

พาณิชย์ 
จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 15,360.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,432,559.25 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,973,545.25 บาท 
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  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จํานวน   3,449,975.97  บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง   จํานวน   25,326,118.30   บาท   ประกอบด้วย 
   งบกลาง จํานวน 10,656,577.85 บาท 
   งบบุคลากร จํานวน 7,886,322.00 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 4,698,478.45 บาท 
   งบลงทุน จํานวน 1,336,800.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 747,940.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,028,958.00 บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่     จํานวน   0.00    บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม      จํานวน   0.00   บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้      จํานวน   0.00    บาท 

ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
ตามบันทึกหลักการเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติที่แนบมาพร้อมนี้ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ตามระเบียบ กฎหมายและอํานาจหน้าที่ท่ีกําหนดต่อไป 

 
นายชาญยุทธ  ไชยยานนท์ เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามที่ท่านนายกเสนอ

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2565  ได้พูดถึงรายจ่ายงวด
ใหม ่จําปี 2564 สิ้นสุด ณ วนัที่ 22 กรกฎาคม 2564 แต่ว่า ท่านนายกยังไม่ได้
ชี้แจงญัตติ เรื่องรายจ่ายงบประมาณประจําปี 2565 ขอให้พิจารณาด้วยครับเรียน
เชิญครับ  

นายมงคล  แผ่นคํา  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของเทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

 
หลักการ 

     โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจ          
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 65  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ  
และโดยเห็นชอบของ  สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท 
ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
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ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,490,820 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,075,960 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 3,743,100 
  แผนงานสาธารณสุข 894,100 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 589,240 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,016,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 465,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 298,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,133,000 
  แผนงานการเกษตร 88,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 15,206,780 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 41,000,000 
 

เหตุผล 
 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่นท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่
หิน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณาต่อไป 
 
นายชาญยุทธ   ไชยานนท์  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอสอบถามนายก

เกี่ยวกับ ในเทศบัญญัติแผนงานต่างๆผมคิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วแต่ว่าหลายคน
คงยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับด้านการดําเนินงานอ่ืนๆแผนงานงบกลางซึ่งตั้งไว้ถึง 
15,206,780  บาท  อยากจะเรียนถามท่านว่างบตัวนี้เราจะใช้ดําเนินการในด้าน
ใดบ้างหลายท่านคงจะสงสัยเพราะว่างบมันสูงขอบคุณครับ  

 
นายมงคล  แผ่นคํา  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสําหรับงบกลางที่ได้ตั้งไว้ ส่วนมากจะเป็น 1 คือเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุโรคเอดส์แล้วเงินเดือน ผมจะขอชี้แจงดังนี้ครับ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 74,000 บาท เงินสมทบกองทุนทดแทนจํานวน 3,480 บาท เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 11,400,000 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,615,000 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
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150,000 บ.เงินสํารองจ่าย 120,000 บาท รายจ่ายตามข้อผูกพันจํานวน 
39,500 บาท ผมขอเรียนไว้แค่นี้ครับ  

 
นายธนบัตร  จักร์คํา    เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมอยากจะเรียนถามทาง

คณะผู้บริหารคําว่างบกลางควรจะรวมถึงโครงการต่างๆของหมู่บ้านใช่หรือไม่ (นายก
ตอบ  “คนละส่วน” ) ถ้าหากว่าคนละส่วนผมอยากจะให้ท่านนายกช่วยชี้แจงว่าแต่
ละหมู่บ้านมีอะไรบ้างใช้งบประมาณจํานวนเท่าไหร่เพ่ือให้ทางสมาชิกได้ทราบ  

 
นายมงคล  แผ่นคํา      เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโครงการต่างๆ ของหมู่บ้าน อยู่ในแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โดยเริ่ม
ตั้งแต่ หน้า 158/178 ถึงหน้า 160/178 รวมจํานวน 8 โครงการ   
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนายไหว หมู่ที่ 5 

จํานวน 62,500 บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยลานมัน หมู่ที่ 4 จํานวน 

149,800 บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังคาแดง หมู่ที่ 4 

จํานวน 148,900 บาท 
4. โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กลงแม่น้ํายาว บ้านไหล่หิน หมู่ 2 

จํานวน 187,400 บาท 
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.บริเวณ ซอย 2 บ้าน

เข้าซ้อน หมู่ที่ 1 จํานวน 232,400 บาท 
6. โครงการสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณถนนสายบ้านเข้า

ซ้อน หมู่ที่ 1 จํานวน 104,900 บาท 
7. โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 จํานวน 

300,000 บาท 
8. โครงการก่อสร้างลําเหมืองรูปตัวยู ค.ส.ล. บริเวณลําเหมืองโป่ง หมู่ที่ 5 จํานวน 

235,000 บาท 
รวมเป็นเงินจํานวน 1,420,900 บาท ครับ 

 
นายสุเชาวน ์ เชียงพรหม  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอให้ช่วยชี้แจง

ด้าน งบประมาณท่ัวไปแผนงานการรักษาความสงบภายในขอให้ช่วยชี้แจง
รายละเอียดครับ  

 
 
 
น.ส.ศศิธร    เป็นคุณ  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขออนุญาตอธิบายในส่วน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ในส่วนของการจัดสรรแยกดังนี้ 
1. เงินเดือนเงินเดือนฝ่ายประจําจะเป็นเงินเดือนของนักป้องกันมีจํานวน 1 อัตรา 

เป็นเงิน 345,960 บาท  
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คือพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 

108,000 บาท  
3. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท  
4. ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้จํานวน 48,000 บาท 
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท 
6. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 477,000 บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท 
8. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท 
9. ค่าวัสดุตั้งไว้ จํานวน 20,000 บาท แยกเป็นวัสดุดับเพลิง 10,000 บาท และ

วัสดุอื่น 10,000 บาท  
10. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จํานวน 15,000 บาท 
11. ค่าใช้สอย เป็นโครงการต่างๆ ในงานป้องกัน รวม 15,000 บาท 

 
นายธีระชัย  ศรีวิชัย  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมอยากจะทราบ

เกี่ยวกับเรื่องแผนงานการเกษตร ซึ่งบ้านเราเป็น พ้ืนที่การเกษตรผมเห็นว่าตั้ง
งบประมาณไว้น้อยผมอยากจะให้ผู้บริหารเพ่ิมงบด้านการเกษตรขึ้นมาอีกขอบคุณ
ครับ  

น.ส.ศศิธร    เป็นคุณ  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสําหรับแผนงาน

การเกษตรโครงการที่ตั้งไว้มีจํานวนไม่มากเนื่องจาก ทางกรมได้กําหนดว่าแผนงาน
การเกษตร จะมีในส่วนของการดําเนินการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีกําหนดโครงการ
ไว้ 2-3 โครงการ ซึ่งในแผนงานการเกษตรที่ตั้งไว้มีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะเป็นการ
ดําเนินการในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์ปลูกผักสวนครัวท่านจะเห็นว่า มีแค่ 
88,000 บาท ในแผนงานการเกษตร โครงการต่างๆในเรื่องของการเกษตรนั้นเรายัง
ไม่มีโครงการที่จะดําเนินการโดยตรงแต่มีโครงการโครงการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรแล้วก็สามารถท่ีจะโอนตั้งจ่ายเป็นงบประมาณใหม่ได้  โดยปกติแล้วเราก็
จะมีโครงการในแผนงานเกษตรอยู่แล้วเช่น โครงการในเรื่องของการก่อสร้างโครงการ
ขุดลอกแหล่งน้ําต่างๆแต่ปัจจุบันในการจําแนกงบประมาณ เขาจะจําแนกออกเป็น
การดูแลพัฒนาแหล่งน้ํา จะอยู่ในส่วนของงานโยธาก็เลยทําให้โครงการในการใช้สอย
มีจํานวนแค่ 2 โครงการ  

 
 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
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สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
งบประมาณการเกษตร ผมจะรับรู้ดีเรื่องปัญหาการเกษตรของหมู่ 4  เมื่อ 2 ปีก่อน
ผมเคยเสนอ เพราะว่าตั้งงบประมาณไว้ที่  30,000  ผมเคยเสนอตัวนี้ขึ้นมา
เพราะว่าปัญหาของชาวบ้านมันมีโรคระบาดเกี่ยวกับการปลูกข้าวการปลูกมัน
สําปะหลังข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่บ้านเราทํากันมากโดยเฉพาะบ้านมะกอก ก็
อยากจะได้งบประมาณสนับสนุนในด้าน สารกําจัดแมลงหรือเกี่ยวกับวัชพืช 
ตัวอย่างเช่นเมื่อ 2-3 ปีก่อนเกิดโรคระบาดในพืชแต่มีการช่วยเหลือจากเทศบาลช้า
ไปชาวบ้านก็เลยต้องออกเงินกันเอง ก็อยากจะเพ่ิมเติมว่า ให้ตั้งงบประมาณให้สูงกว่า
นี้เพื่อจะได้รับรองปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรต่อไปได้ขอบคุณครับ  

 
นายมงคล  ชํานาญการ    เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสําหรับด้านการเกษตร

สําหรับที่เราตั้งไว้ 88,000 บาทความเป็นจริงถ้าเรามีความเร่งด่วนหรือจําเป็นเราก็
สามารถดึงงบประมาณมาจากส่วนอื่นมาได้ตามที่เราเคยปฏิบัติมาหรือว่าถ้าเป็นวัสดุ
เราก็มีงบวัสดุสามารถซื้อหรือว่าใช้งบวัสดุช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรได้  

 
นางลําดวน  จีนา   ในนามประธาน อสม. อยากจะรู้ว่าไนงานของด้านสาธารณสุขมีอะไรบ้างฝากไปยัง 
สมาชิกสภา   ท่านนายกและแผนงานสังคมสงเคราะห์คืออะไรและมีอะไรบ้าง  
 
น.ส.นิรณรา  อุดมสม   สําหรับโครงการในแผนงานสาธารณสุขจะมีโครงการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง 
นักวิชาการสาธารณสุข  คุณภาพน้ําในพ้ืนที่ตําบลไหล่หิน เป็นเงิน 10,000 บาท 

1. กิจกรรมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําอุปโภค/บริโภค 
- จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปาในพ้ืนที่ เพ่ือทราบว่าคุณภาพของ
น้ําเหมาะสําหรับการอุปโภคบริโภคหรือไม่ ป้องกันการเกิดโรคจากการอุปโภคบริโภค
น้ํา 
2. กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ําอุปโภค/บริโภค 

   - เพ่ือติดตามและควบคุมคุณภาพน้ําให้เป็นไปตามท่ีกรมอนามัยกําหนด 
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นเงิน 50,000 บาท 
1. กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

   - ร่วมกับ รพ.สต. และ อสม. สํารวจและกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
   - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 

2. กิจกรรมควบคุมและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
- จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายตัวแก่ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล เป็นเงิน 30,000 บาท 
 
 
 
1. กิจกรรมส่งเสริมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล 
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- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อตามฤดูกาล ยกตัวอย่างเช่น โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคท้องร่วง 
โรคฉี่หนู โรคตาแดง ฯลฯ 
2. กิจกรรมส่งเสริมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์ เป็นเงิน 15,000 บาท 
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดการระบาดของโรคลัมปีสกินในพ้ืนที่
ตําบลไหล่หินจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่ 
1. กิจกรรมสํารวจและจัดทําทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลไหล่หิน 
2. กิจกรรมส่งเสริมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์ 
- ป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกินโดยการพ่นหมอกควันกําจัดแมลงดูดเลือดเช่น 
ยุง แมลงวัน เป็นต้น 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมโรคระบาดสัตว์อ่ืน ๆ เช่น น้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเงิน 30,000 บาท 
1. กิจกรรมสํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
2. กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ค่าวัสดุ - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   เป็นเงิน 50,000 บาท 
สําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการป้องกัน รักษาโรคภัย โรคระบาดต่าง ๆ เช่น
ทรายอะเบท สารเคมีกําจัดแมลง แอลกอฮอล์ น้ํายาฆ่าเชื้อ ฯลฯ 
เงินอุดหนุน– เงนิอุดหนุนองค์กรประชาชน 
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  เป็นเงิน 120,000 บาท 
อุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่ตําบลไหล่หิน จํานวน 6 หมู่บ้าน/ชุมชน ๆ ละ 3 
โครงการ ในกรอบวงเงิน 20,000 บาท 

 
นางเสาวลักษณ์   มะโนนัย เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกรียรติทุกท่าน  
นักพัฒนาชุมชน   แผนงานสังคมสงเคราะห์  ตั้งไว้รวม 589,240 บาท แยกค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)  จํานวน 462,240 บาท 
2. ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 15,000 บาท 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพฯ จํานวน 15,000 บาท 

 
นายธีรชัย   ศรีวิชัย   เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมอยากจะสอบถามว่า

จากการที่ผมดูหลักการด้านการกีฬากลุ่มเยาวชนต้องการมีการออกกําลังกายและ
กลุ่มเต้นเพ่ือสุขภาพ ในส่วนนี้ก็ต้องการงบประมาณผมอยากจะทราบว่าจะใช้เงิน
งบประมาณจากส่วนไหนครับ 
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นายมงคล  แผ่นคํา  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสําหรับโครงการกีฬานี้งานกีฬาและนันทนาการรวม 

78,000 บาท หมวดค่าใช้สอย 53,000 บาท อันนี้สําหรับด้านการกีฬาโครงการ
แข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน 3,000 บาทโครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนตําบลไหล่หิน 50,000 บาท วัสดุกีฬา 25,000 บาท สําหรับงานกีฬา
มีเท่านี้ครับ 

 
นายสุธรรม   จําปา  ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน เสนอร่างเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2565  
ประธานสภาฯ ต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน ต่อไปมีท่านอ่ืนจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีก็

ผมจะขอมติในที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระ 1 (รับหลักการ)  - กระผมนับองค์ประชุมแล้ว 
ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 วาระ 1 (รับหลักการ) โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 (รับหลักการ)  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 
0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ขั้นตอนต่อไปหลังจากท่ีเรารับหลักการเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการ 
ประธานสภา  แปรญัตติขึ้นมา 1 ชุดครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบครับ 
 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมในการเสนอ ร่างเทศบัญญัติทุก

ครั้งจะต้องมีทั้งหมด 3 วาระวาระท่ี 1 คือขั้นรับหลักการซึ่งสภาเราได้ให้ความ
เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติในวาระท่ี 1 แล้วส่วนวาระท่ี 2 คือการแปรญัตติ ส่วน
วาระท่ี 3 คือเรื่องของการลงมติ ซึ่งในขั้นตอนการแปรญัตติมีกฎหมายกําหนดไว้ว่า
ให้สมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งจะประกอบด้วยสมาชิกสภาจํานวน 
3-7 คน ในกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติก็จะมีขั้นตอนเดี๋ยวสภาก็
จะต้องสอบถามว่าที่ประชุมจะมีความเห็นว่าเราจะมีคณะกรรมการกี่คนถ้าที่ประชุม
บอกว่าจะเอาแค่ 3 คนก็จะมีคนเสนอชื่อและจะมีคนรับรอง 2 คน สมมุติว่าถ้า
สมาชิกสภามีการลงมติว่าเอาแค่ 3 คนปรากฏว่าที่ประชุมเสนอกันมา 5 คน
เพราะฉะนั้นมันเกินกว่าที่สมาชิกเรามีความเห็นว่ามีมติไปเอาแค่ 3 เพราะฉะนั้นถ้า
เสนอไป 5 เราก็จะคัดเลือกโดยการหย่อนบัตรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและ
เรียงคะแนนคนได้ลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 3 ก็จะได้เป็นคณะกรรมการแต่ถ้าสภามีมติ 
3 คน แล้วเสนอเพียงแค่ 3 รายชื่อใน 3 คนที่ท่านเสนอรายชื่อก็จะได้เป็นกรรมการ 
เสร็จแล้วหลังจากท่ีเราได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้วท่านประธานก็จะพักการ
ประชุมครึ่งชั่วโมงเพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติไปประชุมและทําอยู่ 3 เรื่อง ก็คือ
เรื่องท่ี 1 คัดเลือกจะเอาใครเป็นประธานแปรญัตติใครเป็นรองประธานใครเป็นเลขา 
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เรื่องท่ี 2 หลังจากท่ีท่านประชุมกลับมาท่านต้องมารายงานให้ที่ประชุมสภารับทราบ
ว่าท่านได้เลือกใครเป็นประธานใครเป็นรองใครเป็นเลขา  2 ท่านต้องไปกําหนดวัน
รับคําแปรญัตติในกฎหมายเขียนว่าในการรับคําแปรญัตตินั้นจะต้องรับไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง แต่ปกติเขาจะทําเลื่อนไป 3 วัน วันละ 8-9 ชั่วโมงเช่นวันพฤหัสบดี 
08:00 น ถึง 17:00 น จนถึงวันเสาร์ 08:00 น ถึง 17:00 น ก็เป็น 24 ชั่วโมง
เท่ากัน อยู่ที่ว่าคณะการแปรญัตติจะเอาอย่างไรเพราะหลังจากท่านรับคําแปรญัตติ
ครบแล้วสมมุติว่าคบวันเสาร์ท่านก็อาจจะนัดประชุมกันวันพุธหรือวันจันทร์เมื่อได้
แล้วมันก็ส่งรายงานการประชุมของท่านให้ประธานสภาเพราะว่าประธานสภาจะต้อง
นัดทุกท่านมาเพ่ือลงมติในวาระ 2-3 นี่ก็คือขั้นตอนของการทําร่างเทศบัญญัติทุกครั้ง 
ต่อไปผมก็จะมอบให้ท่านประธานดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ  

 
นายสุธรรม  จ าปา - ขั้นตอนต่อไปหลังจากท่ีเรารับหลักการเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการ 
ประธานสภา  แปรญัตติขึ้นมา 1 ชุดครับ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติซ้ําอีกรอบครับ หรือได้เสนอ

ญัตติในบางประเด็นครับ ซึ่งเราสามารถตั้งจากที่ประชุมเราได้อย่างน้อย 3 คน และ
ไม่เกิน 7 คนครับ ขอเชิญเสนอว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติที่คนครับ เชิญครับ 

 
นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจํานวน 7 คนครับ 
 
นายสุธรรม  จ าปา  -  มีสมาชิกท่านใดจะเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม  
ประธานสภา กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน   

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 7 คน โปรดยกมือ
ครับ   

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง        
งดออกเสียง 0 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 1 ครับ  
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายธนบัตร  จักร์คํา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 2 คน  นางสิริกร  จินะการ และ  นายประเสริฐ  นิวาโต 
 
นายสุธรรม  จ าปา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 1 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน 
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายธนบัตร  จักร์ค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๑ จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

นายสุธรรม  จ าปา - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 2 ครับ  
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นายประเสริฐ  นิวาโต - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายธีรชัย  ศรีวิชัย และ  นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ 
 
นายสุธรรม  จ าปา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 2 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน 
ขอมตทิี่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 2 จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 3 ครับ  
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายธนบัตร จักร์คํา และ  นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ 
 
นายสุธรรม  จ าปา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 3 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน 
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 3 จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 4 ครับ  
 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายประเสริฐ  นิวาโต  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายสุวรรณ  ศรีวิชัย และ  นางสาวปาลิดา  จําปา 
 
นายสุธรรม  จ าปา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 4 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน 
ขอมติทีป่ระชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายประเสริฐ  นิวาโต เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 4 จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
 
 
 
นายสุธรรม  จ าปา - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 5 ครับ  
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นายธนบัตร  จักร์ค า - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 2 คน  นางสิริกร  จินะการ และ  นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ 
 
นายสุธรรม  จ าปา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 5 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน 
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายสุเชาวน์  เชียงพรหม เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 5 จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 6 ครับ  
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นางสาวปาลิดา  จําปา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายธนบัตร  จักร์คํา และ  นายสุเชาวน์  เชียงพรหม 
 
นายสุธรรม  จ าปา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 6 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน 
ขอมตทิี่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นางสาวปาลิดา  จ าปา เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 6 จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 7 ครับ  
 
นายธนบัตร  จักร์ค า - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายธีรชัย  ศรีวิชัย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 2 คน  นางสิริกร  จินะการ และ  นายสุเชาวน์  เชียงพรหม 
 
นายสุธรรม  จ าปา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 7 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน 
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายธีรชัย  ศรีวิชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 7 จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขณะนี้สมาชิกสภาได้เสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จํานวน 7 คน โดยคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการเสนอชื่อมีรายชื่อ
ดังนี้ 
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๑. นายธนบัตร   จักร์คํา   
๒. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  
3. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  
4. นายประเสริฐ  นิวาโต   
5. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  
6. นางสาวปาลิดา  จําปา   
7. นายธีรชัย  ศรีวิชัย   

นายสุธรรม  จ าปา   สภาได้ทําการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว จํานวน 7 คน 
ประธานสภา โดยคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการเสนอชื่อมีรายชื่อดังนี้ 

๑. นายธนบัตร   จักร์คํา   
๒. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  
3. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  
4. นายประเสริฐ  นิวาโต   
5. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  
6. นางสาวปาลิดา  จําปา   
7. นายธีรชัย  ศรีวิชัย 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน 
ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ทั้ง 7 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้สมาชิกสภาที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน         
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 
0 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา  - ขั้นตอนต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาครับ 
ประธานสภา  
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติ ครบแล้ว 7 คน โดยคณะกรรมการแปรญัตติ  ทั้ง 7 คน จะดําเนินการเลือก
ประธานและเลขานุการกันเองครับ ซึ่ งตามความนัยข้อ ๑๐๙ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๗  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้
เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น กระผมได้แจ้งเป็นหนังสือเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติทุกท่านประชุมแล้ว เพ่ือดําเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา เราจะพักให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม    เพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการ 

และเลขานุการกรรมการ และเราจะกลับมาประชุมอีกครั้งในเวลา 11.30 น. ครับ 
 
เริ่มประชุม ต่อ เวลา 11.30 น. 
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นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภา  คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม คัดเลือกประธาน และเลขานุการเรียบร้อยแล้ว 
  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติแถลงต่อสภาครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
ประธานกรรมการแปรญัตติ  ประชุมทุกท่านครับ คณะกรรมการแปรญัตติได้ทําการคัดเลือกประธาน และ

เลขานุการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
๑. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ประธานกรรมการ 
2. นายธนบัตร  จักร์คํา  กรรมการ 
3. นายประเสริฐ  นิวาโต  กรรมการ 
4. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม กรรมการ 
5. นางสาวปาลิดา  จําปา  กรรมการ 
6. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  กรรมการ 
๗. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กรรมการ/เลขานุการ 

 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 45 
วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระที่สอง  ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และ ข้อ 
49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ต่อไปเชิญท่าน
ประธานสภาดําเนินการให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอวันรับคําแปรญัตติครับ  

 
นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอวันรับคําแปรญัตติครับ  
 
นางล าดวน  จ านา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันขอเสนอวันรับคําแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๑1 

สิงหาคม ๒๕๖4  ถึงวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖4  โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
ยื่นเวลา    10.๐๐ - ๑8.๐๐ น. และในวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2564 ยื่นเวลา 
08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน ค่ะ 

 
นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ตามท่ีท่านลําดวน  จินา ได้เสนอวันรับคําแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๑1 

สิงหาคม ๒๕๖4  ถึงวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖4  โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
ยื่นเวลา    10.๐๐ - ๑8.๐๐ น. และในวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2564 ยื่นเวลา 
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08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน มีท่านใดเห็นเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม กระผมนับองค์ประชุมแล้ว 
ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 2 คน ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ยื่นแปรญัตติตั้งแต่ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๑1 
สิงหาคม ๒๕๖4  ถึงวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖4  โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
ยื่นเวลา    10.๐๐ - ๑8.๐๐ น. และในวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2564 ยื่น
เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน จ านวน 12
เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 15 สิงหาคม 

2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือสรุปผลการ
แปรญัตติและรายงานต่อประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน กระผมจึงขอนัดประชุม
สภาครั้งต่อไปในวันที่ 20 สิงหาคม 25๖4 เวลา 13.30 น. เพ่ือพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25645วาระ 2 (แปรญัตติ) 
และวาระ 3  (ลงมติ) ต่อไปครับ   

 
ระเบียบวาระท่ี 4  - เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสุธรรม  จ าปา  -ในระเบียบวาระที่ 4 นี้เราจะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องปัญหาหรือความต้องการ 
ประธานสภา   ของพ่ีน้องชาวบ้าน มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเรียนเชิญครับ 
 
นายธนบัตร   จักร์คํา     ผมอยากจะฝากท่านประธานสภาและคณะผู้บริหารช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนทํานาผม 
สมาชิกสภา อยากจะฝากไปช่วยติดตามคือปีนี้การทํานาค่อนข้างลําบากเพราะว่าฟ้าฝนไม่อํานวย 

สืบเนื่องมาจากท่ีเรามีโครงการที่เราจะขอลําเหมืองกิ่วคอหมาลงมาฝายทุ่งเตียม 
ผมอยากจะให้ท่านทางคณะผู้บริหารช่วยติดตามแล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านจะ 
อธิบายในวันนี้ว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว เพราะว่าฝนตกไม่ต่อเนื่องน้ําแห้งถ้าเราได้
โครงการตัวนี้เข้ามาเสริมมันก็จะช่วยได้มาก ขอบคุณครับ 
 

นายมงคล  แผ่นคํา เรียนท่านประธานสภารองประธานสภา เลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมท่าน สําหรับโครงการกิ่วคอหมานี้เราก็ได้ดําเนินการมาหลายปี ไม่ว่า

น้ําจากทุ่งขามมาลงน้ําแม่ยาว ก็อยู่ในระหว่างดําเนินการอยู่หรือจะท่ีเหมืองทุ่งเตียมก็
กําลังดําเนินการอยู่ โครงการนี้ผมอยากจะให้ท่านรองมงคล  ชํานาญการเป็นผู้
อธิบายชี้แจงครับ 

 
นายมงคล  ชํานาญการ สําหรับโครงการกิ่วคอหมาตามท่ีได้ติดตามและดําเนินงานกันมาตั้งแต่ปีงบประมาณที่ 
รองนายกเทศมนตรี แล้ว ผมและหลายๆท่าน ท่านนายก  ท่านรองประธานสภาไปติดตามที่สํานักงานกิ่ว

คอหมาจนได้รับการติดต่อกลับมาและตอนนี้กําลังจะดําเนินการมาติดขัดที่พ่ีน้อง
ชาวบ้านตอนที่ไปประชาคมครั้งแรกยกมือยินยอมกันทุกคน แต่ตอนนี้ชาวบ้านกลับ
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เปลี่ยนใจจะขอเวนคืนและเงินงบประมาณที่จะเวนคืนไม่มี ผมจึงได้หารือท่านนายก
ว่าจะต้องไปปรึกษาหารือร่วมกับผู้นําตําบลใหม่พัฒนาเพ่ือเปลี่ยนแนวทางที่จะเป็นไป
ได้เพ่ือไม่ส่งผลกระทบกับชาวไร่ชาวนา ส่วนทางหัวหน้าสํานักงานกิ่วคอหมาจะ
ออกมาสํารวจแต่ต้องมีหนังสือยินยอมจากชาวบ้านเพราะเคยมาแล้วแต่ชาวบ้านกลับ
ไม่ให้ความร่วมมือ ก็เลยต้องให้ประชาคมกันใหม่ ผมจึงได้ปรึกษากับท่านปลัดว่าจะ
ลองไปพูดคุยกับตําบลใหม่พัฒนาว่าเราจะลองตัดตามแนวถนน ตัดที่สี่แยกอบต.ใหม่
พัฒนาแล้วลงข้างป่าช้าบ้านทุ่งขามถ้าเป็นไปได้อาจจะไม่ได้เงินงบประมาณในการ
เวนคืนเนื่องจากเป็นถนนสาธารณะ จึงจําเป็นต้องดําเนินการใหม่เพราะไม่มีเงิน
งบประมาณในการเวนคืน ผมจึงได้ปรึกษาหารือกับกํานันเพราะชาวบ้านต้องการจะ
เวนคืนเท่านั้นถึงจะเซ็นหนังสือยินยอมให้ 

 
นายมงคล  แผ่นคํา ขอบคุณท่านรองนายกครับที่ได้ชี้แจง ทางสภาจะปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหา 
นายกเทศมนตรี ร่วมกันต่อไป 
 
นางลําดวน  จินา เรียนประธานสภาท่านเลขาสภาและสมาชิกสภาทุกท่านดิฉันขอเสริมท่านรองมงคล 
สมาชิกสภา ในฐานะที่ได้ร่วมดําเนินงานด้วย ทางด้านหัวหน้าได้พูดคุยว่าตอนนี้ยังมีงบประมาณ

เวนคืนและได้นําเข้าแผนไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากดิฉันได้ไปร่วมกับท่านสจ. และ
ดิฉันคิดว่าเราน่าจะเข้าไปติดตามท่ีสํานักงานอีกครั้งเพ่ือได้รับความยืนยันจาก
สํานักงาน และทางสํานักงานยังมีเงินงบประมาณเวนคืนเหลืออยู่เพราะว่าแผนงาน
เก่ายังคงค้างถ้าหากพ้นปี2564ไปอาจจะไม่ได้เงินงบประมาณเวนคืนส่วนนั้นแล้ว ตัว
ดิฉันอยากฝากไปทางท่านสจ.ให้นําทีมเราไปติดตามทางกองช่างอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า
ตอนนี้ยังคงเหลือแค่ 2 ท่านที่รับโครงการนี้ และทางท่านสจ.ได้วางแผนงานไว้แล้ว
ด้วย อยากให้ทางเราเข้าไปติดตามอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ทางสํานักงานได้ออกมาสํารวจ
เพ่ิมเติมจากจุดเดิมที่มีแผนงานอยู่แล้ว 

 
นายมงคล  ชํานาญการ ตอนนั้นเราติดต่อไปทางสํานักงานแล้วและทางสํานักงานได้ติดต่อกลับมาว่าพอจะมี 
รองนายกเทศมนตรี งบตรงนี้อยู่ และทางหัวหน้าส่วนที่อยู่ห้างฉัตรติดต่อกลับมาว่าได้ย้ายสํานักงานไป

แล้ว และผมจะเข้าไปประสานอีกครั้ง 
 
นายชาญยุทธ  ไชยยานนท์ ก่อนที่จะไปต่อเรื่องอ่ืนสําหรับโครงการกิ่วคอหมาผมเห็นด้วยตามที่ท่านรองมงคลได้ 
สมาชิกสภา เสนอว่าควรวางท่อตามแนวถนนตั้งแต่ทาง4แยกอบต.ใหม่พัฒนาเป็นต้นมาเพ่ือให้

ชาวบ้านทุ่งขามได้ประโยชน์ด้วย เลยอยากจะเสนอให้ท่านผู้บริหารและท่านนายก
ได้รับฟัง 

 
นายมงคล  แผ่นคํา เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขาสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี ประชุมทุกท่านครับ ผมว่าจะปรึกษาหารือกันอีกครั้งกับทางฝ่ายบริหารว่าดําเนินการ

กันยังไงควรจะเริ่มไปติดตามที่หน่วยงานที่ตอบรับเรามาก่อน ผมได้เคยไปติดต่อกับ
ท่านสจ.แล้วครั้งหนึ่ง ครั้งแรกโดยความร่วมมือจากคุณจําลอง แต่ตอนนี้คุณจําลอง
ถอยและไม่ร่วมมือแล้ว นอกจากจะต้องเดินหน้าใหม่ไปหาหน่วยงานที่จะให้
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งบประมาณเวนคืน  และทางฝ่ายบริหารจะร่วมกันไปติดตามอีกครั้งว่าจะดําเนินการ
ยังไงต่อไป 

 
นายมงคล  ชํานาญการ ผมเห็นด้วยตามที่ท่านนายกเสนอรอทําหนังสือเข้าไปติดตามและรอสํานักงานติดต่อ 
รองนายกเทศมนตรี  กลับมาผมจะเข้าไปดําเนินการแต่ถ้าทางสํานักงานติดต่อกลับมาว่าไม่มีแนวทางเดิม 

ผมจะได้ปรึกษาหารือประชุมกันใหม่และเอาตามแนวทางใหม่ที่ผมได้พูดไว้ก่อนหน้านี้
และจะไปปรึกษาหารือพูดคุยกับชาวบ้านทุ่งขามพร้อมกับผู้นําตําบลใหม่พัฒนาครับ 

นายมงคล   แผ่นคํา ครับขอบคุณท่านรองนายกครับสําหรับโครงการกิ่วคอหมาเชิญท่านที่ปรึกษาครับ 
นายกเทศมนตรี 
 
นายสุนันท์  เกษณา ครับขออนุญาตประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมมีข้อเสนอแนะตอนผมไปบ้านทุ่ง 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ขามได้เห็นว่ามีการขุดล่องน้ําไว้และถ้าเราจะดําเนินการขอขุดล่องน้ําต่อก็จะสุดทาง

ล่องเหมืองหน้าวัดทุ่งขามพอดี อยากจะให้ทางด้านประธาน คณะผู้บริหารไปติดต่อ
สอบถามว่าได้ไหม ครับขอบคุณมากครับอยากแนะนําไว้ 

 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กราบเรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหารและ 
สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมการประชุม ผมคิดว่าท่านที่ปรึกษาคงเข้าใจผิดนะครับ ความจริงแล้วเหมือง

ที่เขาทําเป็นเหมืองบ้านโป่ง ทุกปีน้ําเหมืองบ้านโป่งจะไปทับฝายทุ่งขามก็คือท้ายๆ
บ้านทุ่งขาม กิ่วคอหมาจะผ่านมาทางบ้านนาโป่งหาญมาจบกับเหมืองโป่งพอดีและไม่
ผ่านเข้าบ้านทุ่งขามเป็นการเข้าใจผิดนะครับ ที่จะเห็นด้วยกับท่านรองนายกแต่มัน
จะต้องผ่านป่าช้าผ่านโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กหลังโรงเรียนหลังวัดถ้าไปลงหลังวัดได้ก็ดี
ถ้าเป็นไปได้ แล้วจะตัดเหมืองบ้านทุ่งขามอีก2เส้นจะมีเหมืองบ้านโป่งเส้นหนึ่ง 
เหมืองบ้านทุ่งขามอีกเส้นหนึ่งแล้วจะต้องต่อลงไปสู่เหมืองเสียน้ําไปหน้าฝายบ้านทุ่ง
ขามและฝายนั้นเป็นฝายกักน้ําไว้ใช้ประโยชน์และไม่ได้เกี่ยวกับทางเราเลยครับ
ขอบคุณครับ 

 
นางสิริกร  จินะการ เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาท่านเลขากรรมการสภาสมาชิกสภา 
สมาชิกสภา เทศบาลทั้ง2เขตคะ และหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายบริหาร มีชาวบ้านขอฝากมาว่าน้ํา

เหมืองทุ่งเตียม เป็นเหมืองเส้นโต้งของนาโฮ้งที่ผ่านมาสี่ห้าปีข้าวจะตายน้ําตายแดด 
จึงอยากฝากฝ่ายบริหารว่าของบขุดลอกในช่วงแล้งๆอาจจะเป็นแบ็คโครเล็กขุดลอก
เหมืองสําหรับโต้งนาโฮ้งเพราะทุกวันนี้น้ําเข้าไปไม่ถึง ทางชาวบ้านจึงได้ช่วยเหลือ
ตัวเองตั้งเครื่องสูบน้ําไว้เป็นช่วงๆเพราะว่าโต้งนาโฮ้งจะขาดแคลนน้ําคะจึงขอฝากไว้ที่
ประชุม ณ ที่นี้ด้วยคะขอบคุณคะ 

 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ ครับเกี่ยวกับปัญหาทุ่งนาโฮ้งผมได้ไปสํารวจร่วมกับชาวนามีผมและนายฝายได้ 
สมาชิกสภา ไปทุบขยายอาคารแบ่งน้ําเพ่ือให้น้ําได้ไหลลงสู่ทุ่งนาโฮ่งได้มากข้ึน นาบริเวณนั้นมี

ปัญหาจริง มีดินขาวโคลน จนเสียชื่อทุ่งนาโฮ้ง และมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือฝนน้อย
น้ําเลยไม่ดันออกมา แต่ถ้าน้ําดันมาปัญหาจะอยู่ที่คันเหมืองตรงบ้านนาบัวมันต่ําถ้า
เราปล่อยมาเยอะน้ําจะไปล้นลงคลอง ถ้าเราขุดปรับปรุงพ้ืนที่นั้นก็จะแก้ไขได้ และทุ่ง
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นาบริเวณนั้นมีปัญหาทุกปีชาวบ้านต้องตั้งเครื่องสูบน้ํากันเอง ถ้าใครพบเห็นให้แจ้ง
มาทางผมได้ผมจะไปช่วยทุบฝายให้ขยายแต่น้ําไม่มีเยอะจึงช่วยเหลือไม่ได้ จึงขอฝาก
ไว้ด้วยครับ 

 
นายมงคล  ชํานาญการ สําหรับปัญหาทุ่งนาโฮ้งนั้นผมได้ปรึกษาหารือและพูดคุยกันไปหลายรอบแล้วแต่ติด 
รองนายกเทศมนตรี ตรงช่วงนี้เข้าฤดูฝน เพราะจะเข้าไปทําแล้วบางท่านก็บอกว่ากลัวแบ็คโครไปทลาย

เหมืองใส้ไก่ ผลกระทบก็คือจะโดนเหมืองใส้ไก่ท้ังสองข้าง ตอนนี้ฤดูทํานาเราไม่
สามารถไปแก้ไขได้ทางบริหารรับปากไว้ว่าหลังฤดูเก็บเก่ียวข้าวเราจะปรึกษาหารือกัน
ว่าจะทําถนนหรือขุดลอกเราจะดูงบประมาณและความเป็นไปได้ของพ้ืนที่อีกทีและ
ตอนนี้จะรับเรื่องไว้เพราะยังทําอะไรไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ ให้ทางชาวบ้านช่วยเหลือ
ตัวเองไปก่อน และทางบริหารรับปากว่ารอฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จจะเข้าไปสํารวจ
อีกที 

 
นายธีรชัย  ศรีวิชัย เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาเลขาสภาคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภา ราชการทุกท่าน ผมได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ที่1เรื่องเมื่อฝนตกเกิดน้ําท่วมขัง

บริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยําเนื่องจากมีท่อขนาดเล็กจึงทําให้น้ําบริเวณนั้นระบาย
ไม่ทันทําให้น้ําไปขังบริเวณบ้านป้านิ้วผมอยากให้ทางฝ่ายบริหารหรือ สท.ร่วมกัน
พิจารณาตรงนี้ เวลาน้ําไหลมาเยอะน้ําไหลไม่ทันจนทําให้ทางตรงนั้นโดนน้ําเซาะ
เสียหายจึงอยากให้ทางฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาพิจารณาทางน้ําเดิมจากถนนลงสู่
บ้านนายบุญเรืองที่ทุ่งน้อยจึงอยากให้ทางฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทราบโดยพร้อม
กันครับ 

 
นางลําดวน  จินา กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน ขอเสริมตรงที่ท่านธีรชัยได้พูด ในฐานะ 
สมาชิกสภา เป็น สท. ในพื้นที่รับรู้ถึงความเดือดร้อนเวลาฝนตกทําให้เกิดน้ําท่วมบ้านชาวบ้านจึง

ขอให้ช่วยเหลือ ดิฉันก็ได้ประสานมายังป้องกันเทศบาลตําบลไหล่หินให้ไปทําความ
สะอาดแล้วท่อระบายน้ําแล้วแต่ไม่ดีขึ้น และสามารถล้างได้เฉพาะท่อระบายน้ํา
บริเวณหน้าบ้านเท่านั้นส่วนท่อระบายน้ําข้างถนนนั้นตันจึงทําให้น้ําท่วมขังและได้
ไหลมาจากทางป่าเข้าสู่หมู่บ้าน และมีท่อระบายน้ําข้างถนนตรงทางแยกได้หักลง
จํานวน1ท่อตรงปลายท่อหัก น้ําเลยไหลเข้าบ้านชาวบ้าน เราเคยคิดท่ีจะทําราง
ระบายให้ตั้งแต่4ปีที่แล้วๆแต่เนื่องด้วยงบประมาณของเราไม่พอ ปีนี้ได้ยินความ
เดือดร้อนเยอะมาก ยังไงก็ขอฝากท่านผู้บริหารและทางท่านสมาชิกทุกท่านช่วยกัน
พิจารณาว่าเราสมควรทํารางระบายน้ําให้ชาวบ้านตั้งแต่ปากทางเลยปั๊มน้ํามันหลอด
หยอดเหรียญของหมู่บ้านมาลงสู่ลําเหมืองทุ่งนาน้อย(ทุ่งน้อย)ระยะทางตอนนั้นได้ไป
วัดกับช่างกรุง325ตารางเมตรแต่ตอนนี้เพ่ิมข้ึนไปตรงปั๊มน้ํามันอาจจะเลยไปเป็น
340เมตร ถ้าเราทํารางน้ําก็จะไหลลงสู่ลําเหมืองก็จะไม่เกิดปัญหา ยังไงก็ขอฝาก
ความอนุเคราะห์ไปยังท่านนายกช่วยพิจารณาด้วยคะขอขอบคุณค่ะ 

 
 
นายมงคล  แผ่นคํา ท่านประธานสภารองประธานสภาเลขาสมาชิกผู้ทรงเกียรติหัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วม 
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นายกเทศมนตรี ประชุมทุกท่านก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณทางสท.ทุกท่านที่ได้นําปัญหาต่างๆเข้ามา
เสนอยังฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารต้องเขียนคําร้องขึ้นมาและฝ่ายบริหารกองช่างก็ต้อง
ไปสํารวจดู และช่วยเหลือชาวบ้านเพราะชาวบ้านเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุด ชาวบ้านเลือก
เราเข้ามาเราจะต้องช่วยเหลือชาวบ้านแล้วเราค่อยมาปรึกษาหารือกันอีกที ต้อง
ขอขอบคุณสท.ทุกท่านหากท่านพบเจอปัญหาอะไรก็มาเขียนคําร้องมาได้ 

 
นายมงคล   ชํานาญการ ขออนุญาตเสริมท่านนายกเนื่องจาก สท.ธีรชัย ที่ท่านได้เขียนหนังสือคําร้องและได้ 
รองนายกเทศมนตรี นําภาพถ่ายส่งมาทางบริหารได้ประสานทางช่าง ผอ.กองช่าง ไปสํารวจและประมาณ

การแล้ว ที่ประมาณการได้ 330 เมตร โดยประมาณ งบประมาณ 580,00-
590,000 โครงการนี้เราได้รับปากกับชาวบ้านมานานแล้วหลายปีแล้ว แต่เนื่องจาก
งบประมาณมีไม่เพียงพอ ผมจะปรึกษาหารือกับทางสภาช่วงปีงบประมาณนี้จะรีบ
แก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องชาวบ้านครับ 

 
นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ครับทุกท่านได้เข้ารับตําแหน่งสมาชิกสภาได้ประมาณ  

สี่-ห้าเดือนแล้ว ทุกงานที่ผ่านเทศบัญญัติของเทศบาลผมอยากให้ทุกท่านช่วยติดตาม
และด้วยความเร่งด่วน เพราะในส่วนงานที่ผ่านมายังไม่ได้มีการดําเนินการอะไรที่
ชัดเจน เช่นถนนหนทางตั้งแต่หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ที่ 6 ส่วนการดําเนินการในบางส่วนที่เกิด
การล่าช้า รางน้ําบ้านผู้ใหญ่บ้านมะกอก นาบัวหมู่ที่ 4 ทางผู้ใหญ่ได้ทวงถามและแจ้ง
ว่ายังไม่เห็นทางเทศบาลเข้าไปดําเนินการ กระผมจึงไม่อยากจะถามทางส่วนงาน            
ที่เก่ียวข้องเพราะกระผมได้แจ้งติดตามไปหลายครั้งแล้ว จึงอยากให้เร่งดําเนินการให้
แล้วเสร็จบ้างครับ ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล  แผ่นคํา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจ้งก่อนจะปิดการรายงานประชุมครั้งนี้

สําหรับฝ่ายบริหาร ก็ยังติดตามโครงการต่างๆรวมถึงกิ่วคอหมา และจะรีบดําเนินการ
ในเร็วๆนี้ ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนลําเหมืองนาโฮ้ง ที่ท่าน สท.ประดิษฐ์ และ
ท่าน สท.ธีรชัยเสนอมา จะดําเนินการอยู่ครับ และจะติดตามอย่าง เร่งด่วนก่อน                  
จะสิ้นปีงบประมาณในเดือนกันยา ก่อนที่จะปิดการประชุมกระผมขอเรียนเชิญ
ผู้ อํานวยการกองช่างได้มาชี้แจง ถึงความก้าวหน้าของโครงการต่างๆที่ เรา                        
ได้ดําเนินการหรือที่เราได้รับมารวมถึงงบประมาณที่ได้รับในการทําโครงการเรี ยน  
และขอชี้แจงอีกนิดนะครับ ในส่วนของเทศบัญญัติของเทศบาลในส่วนของโครงการ
เกี่ยวกับบ้านมะกอก-นาบัว ก็ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วกับการทําสัญญากับ
ผู้รับเหมาครับ และจากนี้จึงขอเชิญผู้อํานวยการกองช่าง ครับ 

 
นายเจริญ  โสพันธ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
ผู้อํานวยการกองช่าง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับในส่วนของกองช่าง ผมจะชี้แจงเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่

ได้ดําเนินการในปี 2563 -2564 ให้ทางสภาได้รับทราบ ในส่วนของโครงการที่ได้
นําเช้าเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลไหล่หิน ในส่วนที่ผ่านมามีโครงการทั้งหมด 9 
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โครงการ ได้ดําเนินการแล้วเสร็จไปแล้วจํานวน 7 โครงการ และยังคงค้างอีกจํานวน 
2 โครงการ โครงการแรกโครงการวางท่อระบายน้ําหมู่ที่ 4 ได้ดําเนินการพร้อม
คู่สัญญาและพร้อมที่จะดําเนินการแล้ว ส่วนโครงการที่ 2 วางท่อระบายน้ําหมู่ที่ 2 
อยู่ระหว่างการจัดสรรหาผู้ดําเนินการครับ ที่กระผมได้ชี้แจงไปนั้นเป็นเทศบัญญัติ
ปีงบประมาณ 2564 ทางกองช่างได้รับงบประมาณในปีที่ผ่านมามากกว่า 40 
โครงการ และอยากจะชี้แจงว่า ในโครงการต่างๆ ที่เราได้รับงบประมาณและได้
ดําเนินการไปแล้ว มีทั้งหมด 10 โครงการ ผมขอชี้แจงถึงงบประมาณที่เข้ามาทั้งหมด 
จํานวน 16 โครงการงบประมาณทั้งสิ้น 16 โครงการนี้ 20,009,100 บาท 16 
ล้านหรือมากกว่าของเราไป 3 เท่า ในส่วนของงบประมาณ 20 ล้านนี้ จะแยกเป็นงบ
ที่ทางอําเภอดําเนินการเอง จํานวน 5 โครงการเป็นจํานวนเงินอยู่ที่ 2,200,000 
กว่าบาท จะมีโครงการ กระผมขอไม่ทวนรายละเอียดเนื่องจากค่อนข้างเยอะครับ 
และขอเข้ าสู่ งบประมาณ 2565 ส่ วนที่ เหลือ อีก 10 โครงการเทศบาล                  
เราดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นงบนอกที่จัดสรรเข้ามาเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินเพ่ือการเกษตร ในส่วนของงบประมาณ 20 ล้าน 
ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินเพ่ือการเกษตรหนองถี่ ม.3 และ ห้วย
หญ้าหล้า ม.5 งบประมาณสี่แสนกว่าบาท โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบ
เปิด บริเวณสระหนองถี่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮวก งบประมาณ 430,000 บาท โครงการ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 จํานวนเงิน 5,200,000 
บาท โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตดงปู่ม่อม 2,100,000 บาท โครงการเสริมผิว
ทางแอสฟัสติก เส้นทางบ้านไหล่หินหมู่ที่ 2 ถึงบ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 งบประมาณ 
4,700,000 บาท ถนนร้องปู่สามปัญหาถูกตัดงบคืนเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ยอดที่
แจ้งนี้ไม่รวมกับงบ 20 กว่าล้านนะครับ มีโครงการวางท่อระบายน้ําเพ่ือการเกษตร
พร้อมบ่อพักลําเมืองสบฮวก หมู่ที่ 1 จํานวนเงิน 570 ,000 วางท่อระบายน้ําเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่  4 โครงการนี้กับผมจะขอที่แจ้งเพ่ิมเติมทีหลังครับ โครงการ
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณลานจอดรถวัดไหล่หินหลวง หมู่ที่ 2 ค้า ง 
290,000 บาทโครงการปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ํายาวบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 จํานวน
850,000 บาท ดําเนินการแล้วเสร็จหมด ยังคงค้างโครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 
4 ที่กระผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ งบประมาณ 670,000 กว่าบาท โครงการนี้อยู่ใน
ระหว่างการจัดสัญญาจ้างมีการส่งตรวจสอบงานครั้งนั่น ปรากฏว่าส่งออกน้ําไม่ได้ ได้
แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการตอนนี้อยู่ในกระบวนการส่งหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้รีบมา
ดําเนินการเนื่องจากเป็นห่วงในเรื่องของงบประมาณ หากไม่รีบดําเนินการทาง
เทศบาลจะหาเหตุผลแจ้งไปทางจังหวัดเกี่ยวกับการเงิน อาจทําให้งบตรงนี้อาจจะตก
ไป อีกประการหนึ่งหากเงินหากวงเงินผู้จ้างถูกตัดเกิน 10% ขึ้นไปให้มีหนังสือแจ้ง
กับผู้รับจ้างให้มาดําเนินการแต่ในปัจจุบันยังไม่มีเข้ามาดําเนินการ คาดว่าอยู่ใน
ดุลพินิจของกองช่าง งานโครงการนี้ถูกทิ้ง และอยากให้ท่านสมาชิกสภาเขตบ้าน
มะกอก ม.4 ทุกท่านแจ้งให้กับราษฎรที่ทําการเกษตรปลูกข้าวว่าท่อบางส่วนน้ําไม่
สามารถไปถึงได้ สูบน้ําได้ งานส่วนนี้ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน ทางกองช่างกําลังรอดูว่า
ทางผู้รับจ้างจะเข้ามาดําเนินการเมื่อไหร่  เพราะที่ทราบมาผู้รับจ้างมีปัญหาด้วยเรื่อง
การเบิกจ่ายเงินด้วยครับ และนี่คือโครงการที่ตกค้างและมีโอกาสถูกทิ้งงาน                    
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ในโครงการทั้งหมด 16 โครงการถ้าแยกออกมา จะเป็นประเภทถนน จํานวน 4 
โครงการ แหล่งน้ํา 6 ครั้งการ และยังมีอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับงบประมารจากข้าง
นอกมาโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุที่จะสร้างต่อจากอาคารห้องประชุมนี้ 
งบประมาณ 940,600 บาท ตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการหาผู้รับจ้างครับ ใน
ส่วนของโครงการทั้งหมดที่กล่าวมานั้น มีโครงการที่เหลือจ่ายในงบประมาณ               
จํานวน 3 โครงการได้แก่  

1.โครงการซ่อมส้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ 
40-036 ถนนเลียบแม่น้ํายาว หมู่ 1 – หมู่ 6 บริเวณหน้าวัดชัยมงคลธรรมวราราม 
หมู่ที่ 6 ตําบลไหล่หิน 

2. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเมืองทุ่งเข้าซ้อน 
หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน 

3. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหน้าวัดไหล่หินหลวง โดย
ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 

และหลังจากปีงบประมาณ 2564 โครงการต่างๆของเราก็จะจบตรงอาคาร
โรงเรียนผู้สูงอายุ ตอนนี้กําลังมีโครงการใหม่ เพราะงานของกองช่างจะดําเนินงาน
ข้ามปีต่อปี ในปีงบประมาณ 2565 ทางกรมฯได้มีบัญชีงบประมาณอุดหนุนเฉพาะ
กิจที่จะได้รับจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2564 ประเภทถนนมี
ดังนี้  

1. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.40 -
038 จากสายถนนเลียบแม่น้ํายาว หมู่ 1 หมู่ 6 ฝั่งทุ่งเตียมถึงสายเชื่อมต่อถนนทาง
หลวงชนบท ลป 4007 บ้านไหล่หิน หมู่ 2 ตําบลไหล่หิน 

2. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 40 -
013 จากสายถนนสายไหล่หิน แม่ฮวกถึงสายเชื่อต่อประปาบ้านแพะ บ้านเข้าซ้อน 
หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน 

3. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.40 -
008 จากสายถนนสายรุ่งเจริญถึงสายถนนสายรุ่งเจริญ บ้านไหล่หิน หมู่ 2 ตําบลไหล่
หิน 

4. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 40-
027 จากสายถนนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านไหล่หินถึงสายป่าช้าบ้าน
ไหล่หิน บ้านไหล่หิน หมู่ 2 ตําบลไหล่หิน 

5. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.40 -
013 จากสายถนนสายไหล่หินถึงสายแม่ฮวก บ้านแม่ฮวก หมู่ 3 ตําบลไหล่หิน 

6. โครงการเสริมผิวหถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.40 -
007 จากสายถนนเลียบแม่น้ํายาวฝั่งทุ่งเตียมถึงสายถนนเลียบแม่น้ํายาวฝั่งทุ่งเตียม 
บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน 
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ซึ่งโครงการที่กล่าวมานั้นเป็นโครงการเกี่ยวกับถนนครับ  ส่วนโครงการ
เกี่ยวกับแหล่งน้ําที่รับการอนุมัติมาก็จะมีดังนี้ โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ได้รับการอนุมัติมาแล้วส่วนโครงการอยู่ในระหว่างการหารือ
กับหน่วยงานอื่น ก็คือโครงการป้องกันตลิ่งหมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 4 กําลังหาหรือว่าใครจะ
เป็นผู้ดําเนินโครงการ งบประมาณทางจังหวัดลําปาง ผู้ว่าส่งต่อมาให้ทางอําเภอเกาะ
คาแล้วคืองบประมาณภัยแล้ง กระผมทราบมาว่าจะให้ท้องถิ่นดําเนินการเอง หาก
ท้องถิ่นจะต้องดําเนินการขออนุญาตเพราะพ้ืนที่ของเรา  มีปัญหาว่าป่าไม้ควบคุมอยู่
การตรวจสอบโครงการนี้ทางอําเภอ และจังหวัดก็ประสานงานให้ทางที่ดิน และ
ประสานป่าไม้พิกัดที่ลงไว้เป็นพิกัดที่อยู่ในของการดูแลกรมป่าไม้โครงการบางโครง
ของเราหากไม่พบเห็นหรือตกไปเพราะเราอยู่ในการควบคุมป่าไม้ครับ และจะมีการ
ขยายเขตปรับปรุงระบบประปา ม.3,ม.4 การต่อยอดประปาหมู่บ้านที่เราได้มา ม. 3 
นี้ เราจําเป็นต้องใช้งานจึงต้องมีการปรับปรุงและขยายประปา ของกองช่างก็คงจะมี
เพียงเท่านี้ครับ ในส่วนอื่นๆกระผมยังไม่อยากพูดถึงครับ ขอบคุณครับ 

 
นายธนบัตร จักร์คํา - ขออนุญาตสอบถามท่านผู้อํานวยการกองช่างเกี่ยวกับการวางท่อดงปู่ม่อม ถ้าหาก 
สมาชิกสภา  เขาทิ้งงานงบประมาณเรายังอยู่ไหมหรือว่าเขาจะดําเนินการแก้ไขแต่ช่วงนี้ยังคง 

ดําเนินการแก้ไขไม่ได้เพราะเป็นช่วงฤดูทํานากันแล้วถ้าหากดําเนินการแก้ไขคงเป็น
หลังฤดูการเก็บเกี่ยว แต่สิ่งที่อยากจะถามก็คือว่า เขาเข้ามาทํางานเขาได้ไปรื้อไร่รื้อ
นาของชาวบ้านแล้วก็ไม่ทําให้กลับเป็นเหมือนเดิมจึงทําให้เกิดความเดือดร้อนเป็น
อย่างมาก เวลาชาวบ้านถามเข้ามาผมก็ไม่รู้จะให้คําตอบอย่างไร จึงอยากได้คําชี้แจง 
จากผู้รับเหมา หรือทางท่านผู้อํานวยการกองช่าง ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นางลําดวน จินา    - ส่วนตัวดิฉันมีโครงการที่อยากจะฝากท่านผู้อํานวยการกองช่างได้บรรจุเข้าอีก 
รองประธานสภา   โครงการหนึ่งก็คือจากที่ชาวนาทุ่งเข้าซ้อนได้มาเขียนคําร้องขอการทําทางลําเรียง 

พืชผลทางการเกษตรเข้าสู่พ้ืนที่ของชาวนาทุ่งเข้าซ้อน ส่วนตัวดิฉัน เคยได้ไปออก
สํารวจแล้ว กับท่าน สท. สุเชาว์ ท่าน สท. ประเสริฐ ท่าน สท. สุวรรณและช่างกรุง
แล้ว จึงอยากนําเรียนท่านผู้อํานวยการกองช่างได้บรรจุเข้าอีกโครงการหนึ่ง ขอบคุณ
ค่ะ  
 

 นายเจริญ  โสพันธ์  - ขออนุญาตท่านประธานสภาตอบคําถามท่าสมาชิกสภาเกี่ยวกับการวางท่อดง 
ผู้อํานวยการกองช่าง ปู่ม่อม ม.๔ ในส่วนของผมก็จะได้ชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลความเป็นจริงและในส่วนของ     

งบประมาณ ก็จะให้ทางท่านผู้อํานวยการกองคลังเป็นผู้ที่ชี้แจง ในส่วนเหตุผลความ
เป็นจริงสัญญาหมดแล้วจะโดนปรับวันกี่บาทท่านผู้อํานวยการกองคลังก็คงจะชี้แจง
สนับสนุนแต่ในส่วนหลักๆแล้วผู้รับจ้างยืนยันมีหนังสือแจ้งมาแล้วว่าจะมีการ
ดําเนินการแก้ไข แต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีระยะเวลาหลังจากได้รับหนังสือ๑๕วันทาง
เทศบาลเราก็ได้ได้ทําหนังสือท้วงติงไปอีกครั้งหนึ่ง และมีกําหนดห้วงเวลา ๖๐ วันแต่
จริงๆ แล้วเราสามารถทําเรื่องยกเลิกสัญญาได้แล้วแต่ทางผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือยืนยัน
มาว่ายังจะทําอยู่มันก็มีจะห้วงเวลา ๖๐ วันทุกๆ ๑๕ วันก็จะมีหนังสือเร่งรัดไปและ
หากไม่เข้ามาดําเนินงานเมื่อครบ ๖๐ วันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเทศบาลว่าจะยกเลิก
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สัญญาหรือไม่และคือในตอนนี้ผู้รับจ้างก็ทํางานสูญเปล่าแล้ว เพราะพัสดุที่อยู่หน้า
งานก็ไม่สามารถนํากลับไปได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก หิน ดินทราย ก็ ไม่สามรถนํา
กลับไปได้เพราะส่งมอบให้กับทางเราแล้ว ยกตัวอย่าง หากเราก่อสร้างอาคารเมื่อผู้รับ
จ้างนําพัสดุเข้ามาที่หน้างาน เราก็ตรวจสอบพัสดุว่าตรงตามที่ต้องการและครบตาม
จํานวนหรือไม่ และหากผู้รับจ้างไม่มาทํางานหรือท้ิงงานไป เราก็สามารถยึดได้ครับ ก็
มีลักษณะนี้ครับ ในหลักๆของผมก็มีแค่นี้ครับ ในส่วนเงินไม่สามรถเบิกได้แล้วเพราะ
เงินตกไปแล้ว และในส่วนของสัญญาจ้างหรือส่วนกระบวนการยกเลิกสัญญาจะเป็น
อย่างไรท่านผู้อํานวยการกองคลังเป็นผู้ที่ชี้แจงสนับสนุนครับ ขอบคุณครับ 

 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์  - ขออนุญาตท่านประธานสภาผมมีเรื่องที่จะฝากไปยังท่านนายกและคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เกี่ยวกับเส้นทางเก่าในบ้านแม่ฮวกเริ่มต้นตั้งแต่หน้าป่าช้าเก่าสามแยกที่ลุงแก้วนา 

สมณา ไปจนถึงสี่แยกทางรถไปเก่าแถวๆที่พ่ออาจารย์หมื่น และที่ลุงแก้วมูล จากจุดนี้
ไปอีกประมาณ ๕๐๐ เมตร จึงจะถึงสามแยกด้านซ้ายจะไปโผล่ที่ทางสวนยาง 
ด้านขวาไปนาสา ซึ่งถนนเส้นนี้ไม่ได้ค่อยใช้กันและบริเวณแถวนั้นก็เป็นสวนยางซึ่ง
ทางท่านรองมงคล ทราบดี จึงอยากให้ติดตามว่าบริเวณดังกล่าวนั้นได้มีการแบ่งเขต
ถนนไว้หรือไม่ จึงอยากให้ติดตามและดําเนินการสร้างถนนไว้ด้วยเพราะเกรงว่าถนน
ดังกล่าวจะหายไปและอีกหนึ่งเส้นทางก็คือเส้นทางจากสี่แยกหนองแฮงไปยังอ่างเก็บ
น้ําแม่เหินและสามารถเป็นเส้นทางลัดไปยังหนองหอย หนองเก๊าแผ่ง ซึ่งผมก็ได้เสนอ
มานานแล้วแต่ยังไม่มีการดําเนินงานใด ๆ ซึ่งล่าสุดนี้ก็ได้มีการนําลูกรังไปถมตามที่
เป็นหลุม ชึ่งถนนเส้นนี้เมื่อก่อนมีความกว้างประมาณ๖-๗ เมตรแต่ตอนนี้มีต้นไม้ปก
คลุมทําให้แคบลงจึงอยากให้ดําเนินการซ่อมแซมหรือทําเป็นถนนลูกรังบดอัดก็ได้ครับ 
ผมขอฝากถนนสองเส้นทางนี้ไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล แผ่นคํา   -เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่าน สท. ชาญยุทธ 
นายกเทศมนตรี  ได้เสนอมา ผมจึงอยากให้ท่านมาเขียนคําร้องเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือจะได้ให้กองช่าง 

ได้ออกสํารวจเขตบริเวณดังกล่าวเพ่ือบรรจุเข้าไปในแผนต่อไป และขออนุญาตให้ท่าน
รองมงคล ชํานาญการ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยครับ 
 

นายมงคล  ชํานาญการ  - ครับผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมจาก ท่าน สท.ชาญยุทธได้พูดถึงถนนสายเลียบหลังป่าช้าเก่า 
รองนายกเทศมนตรี บ้านแม่ฮวก ไปสี่แยกหนองเก๊าแพ่ง กระผมได้ไปสํารวจดูหลายครั้งแล้วเป็นถนน

เกวียนเก่าเพราะไม่เคยผ่านการปรับปรุงเมื่อในอดีตชาวบ้านใช้เส้นทางนี้สําหรับการ
ลากอ้อยและไม่เคยมีใครเข้าไปปรับปรุงดูแลทั้งที่เป็นพ้ืนที่เส้นทางสาธารณะในส่วน
ของสวนต้นยางพ้ืนที่นั้นเค้าก็กันพ้ืนที่ไว้ให้กับการทําถนนอยู่นะครับ กระผมได้ทําการ
สํารวจมาแล้ว แต่เป็นเส้นทางที่สามารถผ่านได้แค่รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ไม่สามารถวิ่ง
ผ่านได้ เพราะถนนไม่ได้รับการดูแลการปรับปรุงจึ งเกิดการรกร้างส่วนใหญ่แล้ว
ชาวบ้านเส้นทางลัดทางข้างบนอีกเส้นทางหนึ่งมากกว่า เพราะว่าทางอีกเส้นนั้นดีกว่า
กระผมเห็นควรว่าควรปรับปรุงถนนเส้นนี้เพ่ือชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ และนําเข้า
แผนงบประมาณอยากให้ลงบรรจุแผน หรือมีงบประมาณส่วนอ่ืนสามารถปรับปรุง
ถนนเส้นนั้นไดอ้ยากให้ทําเป็นกิจจะลักษณะ กระผมอยากให้ทางกองช่างพูดถึงตัวถนน
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เส้นนี้ครับ และถนนที่สามารถไปถึงถนนทางรถไฟเก่าไปโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ไม่รู้
ว่าตอนนี้โอนไปให้ส่วนไหนดูแล อบจ.หรือไม่ กระผมไม่แน่ใจ เรียนเชิญผู้อํานวยการ
กองช่างเข้ามาชี้แจงให้ทราบหน่อยครับ 

 
นายเจริญ  โสพันธ์ - ครับขออนุญาตทุกท่านนะครับลักษณะของโครงการแบบนี้ทางป่าไม้และที่ดินเขา 
ผู้อํานวยการกองช่าง ประสานงานกันครับ สําหรับโครงการของเรานี้ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ส่วนทางป่าไม้

จะพิจารณาอย่างไรนั้นผมคงต้องขึ้นฉายโปรเจ็กเตอร์อธิบายครับ เนื่องจากเอกสารว่าง
อยู่บนโต๊ะผมและป่าไม้มีสองแบบป่าไม้เขตแม่ยาวเขตแม่ยาวเริ่มจากแยกแม่น้ํายาวไป
จนถึงบ้าน สท.ชาญยุทธ ส่วนทางถนนหนทางนั้นเป็นเขตป่าไม่แม่เรียง ปัญหาหลักๆที่
โครงการของเราตกไม่สามารถดําเนินการต่อเนื่องไม่ได้เนื่องจาก เป็นของ อบจ.นั้นได้
ส่ง ขอ อบจ.สามโครงการที่ อบจ. เค้าท้วงมาให้ทางเราขออนุญาตป่าไม้ครับ ครั้งก่อน
ก็มีโครงการหนึ่ง ที่ท้องที่อําเภอ นําโดยผู้ว่าเขาได้นําเงินจํานวน 370 ,000 บาทเป็น
งบภัยแล้งคือโครงการร้องปู่สาม  กระผมก็ตัดงบส่วนทางโยธาได้ท้วงมาว่ามีงานพวก
ถอดระเบียบแทรกซ้อนอยู่ก็เลยตัดโครงการถอดระเบียบออก เหลือแต่งานก็เลยเหลือ
โครงการที่เกี่ยวกับน้ํา งบ 90,000 บาทเองครับ ปัญหาคือถูกตรวจสอบว่าเป็นที่ของ
ป่าไม้ก็คืออยู่เขตป่าแม่ยาว ปัจจุบันนี้อาทิตย์ที่ผ่านมากองช่างได้ทําหนังสือแจ้งไปทาง
นายอําเภอขอเพ่ิมโครงการ หากที่คุยนอกรอบสําเร็จนะครับงบเกี่ยวงบทาง ทาง
เทศบาลจะขอดําเนินกันเอง ส่วนโครงการที่ถอดระเบียบเทศบาลจะขอสนับสนุน
งบประมาณในปีต่อๆไป นี่คือเหตุผลที่ทางอําเภอต้องการเพ่ืออ้างอิงกับทางจังหวัด
ท่านผู้ว่าเพ่ือยกเลิกเงินที่ถูกอนุมัติเงินไว้ 370,000 บาท โครงการนั้นทางอําเภอก็ได้
โยกย้ายไปอยู่ตําบลอื่นเหมือนกับโครงการขุดลอก หมู่ที่ 1 แม่น้ํายาวเป็นของตําบลอ่ืน
ที่ถูกยกยอดมาหาตําบลของเราลักษณะเดียวกันครับ ส่วนโครงการที่ท่าสมาชิกสภา
บางท่านมองเห็นว่ามี ม.3 ม.5 ม.4 ที่คิดว่าจําทําโครงการเขตถนนสายใดขอให้เข้ามา
ประสานงานกับทางกองช่าง ทางกองช่างจะได้ดูเส้นทางและตรวจสอบเพ่ือทําการขอ
อนุมัติขออนุญาตป่าไม้ไว้ล่วงหน้าส่วนที่นําเข้าแผน เราก็จําดําเนินการต่อไปเนื่องจาก
โครงการบางโครงการต้องทําข้ามปีอย่างน้อยสองปีครับโครงการใหญ่อาจทําในปี 
2566-2567 ครับ เช่นโครงการที่ว่างท่อ ม.3 บริเวณหน้าปั้มน้ํามันงบประมาณ 6-
7 แสน ตรงนี้ผมมองว่าอาจจะทําในกลางปี 66 ผมจะขอนําโครงการนี้ของบอุดหนุน
เห็นควรว่าทางบริหารจะเห็นควรว่าอย่างไรครับ 

 
นายสุธรรม  จําปา  -ครับขอขอบคุณผู้อํานวยการกองช่างครับที่ชี้แจงข้อมูลท่านอ่ืนมีอะไรเสริมไหมครับ 
ประธานสภา ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดการประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 

2564 ขอบคุณครับ 
 
ปิดประชุม    เวลา  12.40 น. 

 
(ลงชื่อ)       สุบิน    จีนา        ผู้จดรายงานการประชุม 

                (สุบิน      จีนา) 
            เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 



 - 27 - 

 
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลไหล่หิน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  ซึ่งมีจํานวน 27 หน้า มีระเบียบวาระการ
ประชุมทั้งหมด 4 ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
  
 (ลงชื่อ)         ธนบัตร  จักร์คํา        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธนบัตร    จักร์คํา)   
     

(ลงชื่อ)      ชาญยุทธ  ไชยานนท์        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายชาญยุทธ   ไชยานนท์) 
 

(ลงชื่อ)      สุเชาวน์   เชียงพรหม        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสุเชาวน์  เชียงพรหม) 
 

 (ลงชื่อ)       ประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)       สุวรรณ  ศรีวิชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุวรรณ     ศรีวิชัย) 
 

(ลงชื่อ)           สิริกร   จินะการ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสิริกร   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)         ธีรชัย   ศรีวิชัย     กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายธีรชัย   ศรีวิชัย) 
 

สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564 ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 
 
 

(ลงชื่อ)        สุธรรม    จําปา  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุธรรม  จําปา) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
 


