
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญสมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 

วันศุกร์ที่  20 สิงหาคม  พ.ศ. 256๔ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
*********************************** 

รายนามผู้มาประชุม 
1. นายสุธรรม  จ าปา  ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
2. นางล าดวน  จินา   รองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
3. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1 
4. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1 
5. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1 
6. นายประเสริฐ  นิวาโต  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1 
7. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 
8. นายธนบัตร  จักร์ค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 
9. นางสิริกร  จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 
10. นางสาวปาลิดา  จ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 
11. นายปฐมภพ  อภิวงค ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 
12. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมงคล  แผ่นค า  นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
2. นายมงคล  ช านาญการ  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
3. นายสนั่น  บุญเรือง  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
4. นายสุนันท์  เกษณา  ที่ปรึกษานายเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
5. นายเสงี่ยม  วรรณมณี  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
6. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาลต าบลไหล่หิน 
7. นางนิชชยา  อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายเจริญ  โสพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางสุชัญญา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
11. นางสาวศศิธร  เป็นคุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
13. นางเสาวลักษณ์ มะโนนัย  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
14. นางฉันท์หทัย  ค าสาร  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
15. นายรัตปกร  ขัดฝั้น  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
16. นางนิรณรา  อุดมสม  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

-ส ำเนำ- 
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เริ่มประชุม  เวลา  13.30  น. 
 
สิบต ารวจตรีสุบิน จีนา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ผู้บริหารทุกท่าน บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินสมัยสามัญสมัยที่ 2    

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 ได้ครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้
กล่าวน าไหว้พระเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ 
เรียนเชิญครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่าน 
ประธานสภา   นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หินคณะผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
กระผมขอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนะครับ 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 2 เรื่องครับ 
1. นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หินได้แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
2. นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน แจ้งการประเมินผลการจัดบริการ

สาธารณะฯ ประจ าปี 2564 โดยได้บันทึกผลการประเมินผลการบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะเทศบาล 
พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ 
 
นายสุธรรม  จ าปา เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ใน 
ประธานสภาฯ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรายงานการประชุมไปแล้วได้

ตรวจสอบหากใครจะขอแก้ไขโปรดยกมือครับ 
 
นางล าดวน  จีนา   เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่าน เปิดที่หน้า 18 บรรทัดที่ 7 ท้ายค าว่า เพราะ 

ให้เติมค าว่า “ว่าตอนนี้ยังคง”แล้วมาต่อเหลือแค่ 2 ท่าน   
 
นายมงคล  ช านาญการ  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
รองนายกเทศมนตรี บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านเปิดไปหน้าที่ 18 เริ่มต้นบรรทัดแรกให้เติมค าว่า 

“ขอ” เวรคืน และไปด้านท้าย เปลี่ยนค าว่า””เป็นค าว่า”หารือท่านนายก” และไป
หน้าที่ 25 บรรทัดที่ 4 เปลี่ยนจาก”เจ้า”เป็น ”เข้า”ถัดลงมาอีก บรรทัด 3 ค าว่า
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ถนนที่สามารถไปถึง เปลี่ยนค าว่า “เส้นทางป่ายางนา” ออก เป็นค าว่า” ทางรถไฟ
เก่าไปโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม”  

 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านเปิดไปที่หน้า 19  ค าพูดของผมบรรทัดที่มีค า

ขีดเส้นใต้ค าว่าจะต้องลงไปสู่ล าเหมืองเสียน้ า ตัดค าว่า”ร่อง” และไปท้าย บรรทัดที่ 
2 ตัดค าว่าฝายออก และนายฝายได้ไปทุบขยาย มันไม่มีความหมายต่อค าว่าอาคาร
แบ่งน้ า และเพ่ือให้น้ า ได้ล่องไปสู่ทุ่งนาลุ่มต่ า ได้มากข้ึน  

 
นายชาญยุทธ  ไชยยานนท์ เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่าน เปิดไปที่หน้า 5 ค าพูดของผมบรรทัดที่ 4 

ประจ าปี 2565 เปลี่ยนเป็น 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ต่อมา
หน้าที่ 6  พ่ีค าพูดของผมค าว่า เติมค าว่า “บ้าง” ต่อค าว่าด้านใด  ต่อมาเปิดไปที่
หน้า 12 ส่งค าพูดของผมเห็นชอบให้นายประเสริฐ นิวาโต เปลี่ยนเป็นนาย
ธนบัตร  จักรค า  ต่อมาท่ีหน้า 25 ค าพูดของผมบรรทัดที่ 4 ค าว่า “จึง” เป็นค าว่า 
“ จะถึง”  และบรรทัดต่อมาค าว่าเส้นทาง นี้ไม่ได้ค่อยได้ใช้ บรรทัดต่อมาค าว่า
สามารถเป็นทางลัด ตัดค าว่าสามารถออก เติมค าว่าเส้นทาง อีก 2 บรรทัดถัดมา
เส้นทางนี้เป็นเส้นทางรถไฟเก่า ตัดค าว่า”เส้นทางรถไฟเก่า” 

 
นายสุธรรม   จ าปา  มีท่านใดที่จะแก้ไขอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติในที่ประชุมครับ สมาชิก 
ประธานสภา ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมครั้งนี้ถูกต้องโปรดยกมือครับ   
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 
    ประจ าปี  2564  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  

3.1 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ
ครับ 

นายสุธรรม  จ าปา - คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภา งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้เปิดรับค าแปรญัตติและได้

ประชุมร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้
รายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมสภาเลยนะครับเรียนเชิญครับ  

 
นายชาญยุทธ   ไชยานนท์  ต่อไปเป็นรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งได้ประชุมกันเมื่อวันที่  
สมาชิกสภา 15 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้ครับ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
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ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ไหล่หินเวลา 13.0๐ น. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ประธานกรรมการ 
2. นายธนบัตร  จักร์ค า  กรรมการ 
3. นายประเสริฐ  นิวาโต  กรรมการ 
4. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม กรรมการ 
5. นางสาวปาลิดา  จ าปา  กรรมการ 
6. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  กรรมการ 
๗. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
  -  ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายมงคล แผ่นค า  นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
๒. นายมงคล   ช านาญการ รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายสนั่น   บุญเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายเสงี่ยม  วรรณมณี เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา ปลัดเทศบาล 
๖. นายเจริญ       โสพันธุ ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางนิชชยา   อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัด 
8. นางสนธยา   เพ็งพิมพ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นางสาวศศิธร  เป็นคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
10.นางสุชัญญา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น.   โดยมีนายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ต าแหน่งประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เป็นประธานในที่ประชุม    
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  ประธานกรรมการ   ได้
กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท ์ -  เรียนท่านคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน  เราได้ประชุมคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ แปรญัตติไปแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อวันอังคารที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๖4 มี

คณะกรรมการท่านใดจะแก้ไขในรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ หรือไม่ครับ 
หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ กรรมการท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๖4 โปรดยก
มือครับ 
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ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ เม่ือวัน
อังคารที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๖4 จ านวน ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งด
ออกเสียง ๐ เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
ประธานกรรมการ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕๖4         
ถึงวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖4  โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ก าหนดให้
ยื่นเวลา 10.๐๐ - ๑8.๐๐ น. และในวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2564 
ก าหนดให้ยื่นเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน การรับค าร้องขอแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติแต่อย่างใด 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 104 คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ใน
กิจการสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

  สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการ
สภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

  หมวด 4 งบประมาณ ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงิน
ที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด ตามข้อ 45 
วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

  ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย 
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้
รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติ 

  ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และ
ส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

  รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ ไขเ พ่ิม เติม ในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - การพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานคณะกรรมการ พ.ศ.๒๕๖5  

 (๑) ค าแถลงงบประมาณ          ยืนยันร่างเดิม 
 (๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

- บันทึกหลักการและเหตุผล        ยืนยันร่างเดิม 
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย   ยืนยันร่างเดิม 
- งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน   ยืนยันร่างเดิม 

(๓) รายงานประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5     
ยืนยันร่างเดิม 

(๔) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5      ยืนยันร่างเดิม 
(๕) รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5     

ยืนยันร่างเดิม 
 (๖) รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖5         ยืนยันร่างเดิม 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนยันตามร่างเดิม จ านวน  ๗  เสียง 
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานคณะกรรมการ งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึ งปัจจุบัน  ข้อ 50 เมื่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี
การแก้ ไขเ พ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือ
แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 กระผมจะได้ด าเนินการตามระเบียบต่อไปจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ฯ(ถ้ามี) 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - มีคณะกรรมการท่านใดจะน าเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี วันนี้ต้อง

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและท าให้การประชุมผ่านไปด้วยดี หาก
ไม่มีอะไรกระผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม  เวลา ๑5.๐๐ น. 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ กระผมได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติฃ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ซึ่งผลปรากฎว่าไม่มีสมาชิกสภา หรือคณะ

ผู้บริหารท่านใดยื่นแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติกให้ยืนยันร่างเดิมครับ 
ขอขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รายงานผลการประชุม 
ประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ หลังจากที่เรา

ได้รับหลักการในวาระ 1 ไปแล้ว ก็เปิดให้สมาชิกได้เสนอยื่นค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ 13 
สิงหาคม ๒๕๖4  โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ก าหนดให้ยื่นเวลา 10.๐๐        
- ๑8.๐๐ น. และในวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2564 ก าหนดให้ยื่นเวลา 08.00 
– 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน การรับค าร้องขอแปรญัตติ 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติเป็นเอก
ฉันท์ยืนยันร่างเดิมนะครับ 

ข้อ 3.๒ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ. ศ. 2565  

วาระที่ 2 แปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยัน
ร่างเดิมผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเป็น 

วาระที่ 3 ลงมติ ในวาระนี้ กระผมจะได้ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลไหล่หินของเรา เพ่ือเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ทางคณะผู้บริหารน าไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
เทศบาลต าบลไหล่หินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
ถึง 30 กันยายน 2565 ครับ กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบ
องค์ประชุมคือ จ านวน 12 คน มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลไหล่หิน จ านวน 
12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  
4.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม  
และการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

นายสุธรรม   จ าปา  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล   
ประธานสภา   ไหล่หินครับ 

 
นายมงคล   แผ่นค า  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน

พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

            1.  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                   
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการ 
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  (ค่าสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) 
เป็นเงินจ านวน 280,000.- บาท   

เหตุผล  ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้อยู่ในอ านาจหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างเป็นผู้พิจารณาค านวณเงินเพ่ิมหรือลดและอนุมัติ
จ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเง่ือนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K)  เนื่องจาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางไพศาลก่อสร้าง ผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญา  
4,149,000  บาท ผู้รับจ้างขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) จ านวน  233 ,249.32  บาท ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการ ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K)  (ค่าสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจาก  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
รื้อถอนซุ้มประตูวัฒนธรรม ทางเดินเท้าและต้นไม้ใหญ่ บริเวณถนนสาย ลป.4007 
กม.4 -200 ถึง 4+300 บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่  1  จ านวน 73,700. - บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 73,700.- บาท โอนลดเป็นเงิน 73,700.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน  .- บาท 

โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจาก  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการ
ซ่อมสร้างผิวทางด้วย      แอสฟัสติกคอนกรีต ซอย 8 บ้านเข้าซ้อน (สบฮวก) หมู่ที่ 
1 จ านวน 11,500.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 11,500.- บาท  โอนลด
เป็นเงิน 11,500.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน     เป็นเงิน  .- บาท 

โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจาก  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา         หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย        แอสฟัสติกคอนกรีต ถนนสาย ลป.ถ.40-039 
เลียบแม่น้ ายาว  หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหนองหล่าย บ้านเข้าซ้อน         หมู่ที่ 1 จ านวน 
12,500.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 12,500.- บาท  โอนลดเป็นเงิน 
12,500.- บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน  .- บาท 
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โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจาก  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการ
ซ่อมสร้างผิวทางด้วย  แอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณสามแยกโรงอ่านหนังสือพิมพ์ถึง
ฮ่อมจิ้งหรีด บ้านแม่ฮวก หมู่ที่   จ านวน 15,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 15,000.- บาท โอนลดเป็นเงิน 15,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนเป็นเงิน  .- บาท 

โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจาก  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 167,300.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 300,000.- 
บาท โอนลดเป็นเงิน 167,300.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 
132,700.- บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ รายการค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) โอนเพิ่ม  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็น
เงิน 280,0๐๐.- บาท รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น 280,0๐๐.- บาท (สองแสน
แปดหม่ืนบาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการเหตุผล
และค าชี้แจงข้างต้น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับขอขอบคุณครับ 
 
นายสุธรรม   จ าปา  ขอขอบคุณท่านนายกตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณมีสมาชิก 
ประธานสภา   ท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามก็เชิญครับ 

 
นายธนบัตร  จักรค า  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตสอบถาม อยากจะให้ทางคณะ

ผู้บริหารได้ชี้แจงให้กับสมาชิกบางท่านในเรื่องค่า k ค่าอะไรต่างๆที่ปรับ ขอเพ่ิมงบที่
ท าไปแล้วสมาชิกบางท่านก็อาจจะไม่รู้ จึงขอให้ท่านชี้แจงครับ  

 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา   เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะผู้บริหารและผู้ 
เลขานุการสภา ร่วมเข้าประชุมทุกท่าน เรื่องของค่า k มันจะมีในตอนท าสัญญาจะเขียนไว้ว่า ผมจะ

สรุปง่ายๆก็คือ ตอนที่เขาเสนอราคาในวันที่เข้ามาท าสัญญาถ้าสมมุติว่าตอนที่ท า
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สัญญากับเราราคาเหล็กกับราคาต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆมันสูงขึ้นเขาสามารถท่ีจะขอเงิน
ส่วนนั้นจากเราได้ แต่ถ้าราคาค่าใช้จ่ายต่างๆลดลงมา เราก็สามารถเรียกเงินจาก ส่วน
นี้ได้ ผมก็จะขอสรุปแบบนี้ละกันนะครับเพราะถ้าจะสรุปเป็นตัวเลขมันก็จะยาก แต่
ที่นี่เงินตัวนี้มันเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทางเทศบาลก็ไม่อยากจะเสียเงินก็เลยท า
เรื่องไปที่กรมเพ่ือจะขอรับเงินสองแสนกว่าบาท ทางกรมก็เลยตอบมาว่า ไม่สามารถ
ให้เงินมาได้ เพราะสัญญาที่เราท า วงเงินไม่เกิน 50 ล้าน แต่ถ้าวงเงินเกิน 50 ล้าน
เขาก็จะสามารถให้เราได้ เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นหน้าที่ของทางเทศบาล เป็นคนจ่ายก็
เลยต้องมาขอสภาเพ่ือเอาเงินตัวนี้ไปจ่ายคืนบริษัท แล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่ง จะขอคืนมา
อีกหมื่นกว่าบาทแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่า ตอนนี้สภาพราคาต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆมัน
อาจจะขึ้นเขาอาจจะขอเงินเพิ่มเราในอนาคต  

 
นายสุเชาวน ์ เชียงพรหม  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่าน ผมจะไม่สอบถามงานโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด 

ยกเว้นอยู่ตัวเดียวคืองานรื้อถอนซุ้มประตูวัฒนธรรม ที่ประชุมกันซึ่งระยะเวลาผ่านมา
ไม่นานนี้ครับ 

 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา   เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
เลขานุการสภา ผู้บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่าน คือจริงๆแล้วอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของ

ท่านสมาชิกนะครับเงินที่โอนเจ็ดหมื่นเจ็ด  คือเราโอนลดนะครับก็คือเอาออกเพราะ
งานรื้อซุ้มวัฒนธรรมไม่ใช้เงินนะครับเราโอนลดเพ่ือจะเอาเงินตัวนี้ไปเปาะเพื่อเป็นค่า
เกรดค่าเท็สต่างๆ  เงิน 77,000 ที่ขออนุมัติสภาไปคราวที่แล้วไม่ได้ใช้นะครับ เงิน
ตัวนี้ยังอยู่นะครับ เราจะเอาไปจ่ายเป็นค่าเกรด เพราะว่าทางหลวงชนบทมาดูแล้วว่า
งานมันเป็นแบบนี้ ก็เลยต้องจ้างเหมาด าเนินการปรับรื้อถอนออก ก็เลยไม่ได้ใช้เงินตัว
นี้ พอไม่ได้ใช้เราก็เลยโอนมาเป็นค่าเกรดก็ขออนุญาตน าเรียนให้เข้าใจ ไม่ใช่ว่าเราตัว
นี้ไปชดเชยค่า k ให้กับบริษัท ไม่ใช่นะครับ แต่เป็นเงินที่เงินไม่ได้ใช้สักบาท ที่เขาโอน
ให้เราก่อน เพราะว่าการโอนงบประมาณนี้มันมีบวกและลบ ถ้ามันเป็นบวกคือโอน
เพ่ิมถ้าเป็นลบก็คือเงินที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ ไปใส่ในส่วนที่จ าเป็นต้องใช้ ก็เลย
ต้องใช้ค าว่าโอนเพ่ิมกับโอนลด เพราะฉะนั้นที่เรา โอนลดทั้งหมด 6- 7 ตัวก็เพราะ
เงินบางตัวที่มันเหลืออยู่อย่างเช่นถนนลาดยางเหลือหมื่นกว่าบาทถนนตรงนั้นเหลือ
หมื่นกว่าบาทแล้วก็ไปรวมกันเพ่ือให้ได้ 2 แสนกว่าบาทเพ่ือจะไปจ่ายให้กับบริษัทที่
ขอรับเงินค่า k ไม่ได้หมายความว่าเอาเงินตัวนี้ไปจ่ายให้คนที่รับเหมารื้อซุ้มนะครับ 
เพราะว่าเงินตัวนี้ไม่ได้ใช้พอไม่ได้ใช้มันก็เลยเหลืออยู่อย่างเก่า ขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา ตามท่ีท่านนายกเสนอญัตติ ขอโอนเงินงบประมาณท้ังหมด 280,000 บาทท่านคง 
ประธานสภา เข้าใจแล้วนะครับ เมื่อไม่มีใครสงสัยกระผมจึงขอมติในที่ประชุมสมาชิกท่านใด

เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)โอนเพ่ิม
ทั้งสิ้น 280,0๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ   
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ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ รายการค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ) โอนเพิ่ม  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็น
เงิน 280,0๐๐.- บาท (สองแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) จ านวน 12 เสียง  ไม่
เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุธรรม  จ าปา  -ในระเบียบวาระที่ 4 นี้เราจะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องปัญหาหรือความต้องการ 
ประธานสภา   ของพ่ีน้องชาวบ้าน มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเรียนเชิญครับ 
 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา   ผมขออนุญาตน าเรียนในระเบียบวาระอ่ืนๆนะครับเนื่องจากว่าทางเทศบาลต าบลไหล่ 
เลขานุการสภา หินได้รับแจ้งจากแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดล าปางนะครับ เรื่องขอทราบความ

คืบหน้าการขอความเห็นชอบ ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือแขวงการทาง 
จะขอใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงโครงข่าย  หนังสือตัวนี้เหมือนกับว่า ทางหลวง
ชนบทนี้เขาต้องการ คือต่อไปการท างานทุกอย่างในพ้ืนที่ ที่จะเข้ามาท างานในพ้ืนที่
ของเราบางตัวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเพราะฉะนั้นโครงการที่เขาบอกว่า
จะท าการปรับปรุงถนนสาย ถึงม่อนไก่แจ้  ซึ่งตรงนี้ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่นี้
เพราะฉะนั้นการที่เขาจะด าเนินการในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาจะขออนุญาตใช้พ้ืนที่
จากปา่ไม้เขตแม่เรียงแต่ก่อนที่จะไปขออนุญาตใช้จากป่าไม้จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากท้องถิ่นนั่นก็คือว่าสภาเทศบาลเราจะต้องให้ความเห็นชอบเพราะฉะนั้น
ตรงนี้ต้องมีมติว่าสภาจะให้ความเห็นชอบทางหลวงชนบทในการที่จะปรับปรุงถนน
สายนี้หรือไม่ถ้าสภามีมติเห็นชอบเราต้องรายงานการประชุมสภาและรายงานให้ทาง
หลวงชนบทเขาจะได้ไปขออนุญาตท าตามข้ันตอนต่อไปคือจะต้องขออนุญาตป่าไม้
ต่อไปถึงจะเข้าด าเนินการได้ จริงๆแล้วในมตินี้ถ้าเราจะต้องประชุมกันอีกครั้งก็อีก
นานถ้าแบบนี้เราควรจะมีมติเลยว่าเราควรจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบและก็แจ้งผล
ไปให้เขาเพ่ือที่จะให้เขาไปด าเนินการต่อไปได้ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลได้น าเสนอและแจ้งเรื่องแขวงทางหลวงชนบทล าปาง  
ประธานสภา ขอทราบความคืบหน้าการขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือแขวง

ทางหลวงชนบทขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าในการปรับปรุงถนนโครงข่ายนั้น 
กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ ว่าเห็นชอบให้แขวง

ทางหลวงชนบทล าปางใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือปรับปรุงถนนบนคันทางเดิม 
ลป.5028 แยกทางหลวงชนบท ลป.4007 – ดอยม่อนไก่แจ้ อ าเภอเกาะคา, ห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแหล่งชาติป่าแม่ยาวและป่าแม่เรียง 
ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ให้แขวงทางหลวงชนบทล าปางใช้พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติเพื่อปรับปรุงถนนบนคันทางเดิม ลป.5028 แยกทางหลวงชนบท ลป.
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4007 – ดอยม่อนไก่แจ้ อ าเภอเกาะคา, ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ในเขตพื้นที่ป่า
สงวนแหล่งชาติป่าแม่ยาวและป่าแม่เรียง จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
งดออกเสียง 0 เสียง 

 
นายสุธรรม  จ าปา   -มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ครับหากไม่มีกระผม 
ประธานสภา ขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดการประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 

ขอบคุณครับ 
 
ปิดประชุม    เวลา  16.00 น. 

 
            (ลงชื่อ)     สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา        ผู้จดรายงานการประชุม 

                (สุบิน      จีนา) 
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลไหล่หิน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564  ซึ่งมีจ านวน 13 หน้า มีระเบียบวาระการ
ประชุมทั้งหมด 4 ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
  
 (ลงชื่อ)         ธนบัตร  จักร์ค า        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธนบัตร    จักร์ค า)   
     

(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) 
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สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเ พ่ิมเติม เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 
 
 

(ลงชื่อ)        สุธรรม   จ าปา        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุธรรม  จ าปา) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 


