
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครัง้ที่ 2) ประจ าปี 25๖๐ 

วันจันทร์ที่  2๑  สิงหาคม  พ.ศ.25๖๐ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

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

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

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม นายกเทศมนตรี 
2. นายมงคล  แผ่นค า  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
3. นายสุนันท์     เกษณา  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
4. นายมนู  โลชา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
5. นายธีรชัย ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
6. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาล 
7. นางนิชชยา อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายณรงค์ เครือไหม ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นายกรุงทอง สิงห์โทราช นายช่างโยธาช านาญงาน 
11. นายจีรยุทธ วงเวียน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นางนิตยา ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
13. นางสาวพิชญา พัตราภรณ์วิโรจน์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
14. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
15. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
16. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธาช านาญงาน 

- ส ำเนำ - 
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เริ่มประชุม  เวลา  13.00  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 25๖๐ เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวดมนต์
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2  ประจ าปี 25๖๐        
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559  
ประธานสภา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๐ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

แล้วหากมีข้อความ  ใดผิด หรือที่จะต้องแก้ไขเชิญเสนอที่ประชุม เพ่ือท าการแก้ไข
ข้อความได้นะครับ เพ่ือให้ที่ประชุมรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความ
หรือไม่ เชิญครับ 

นายธนา แก้วจักร์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม  
สมากชิกสภา ทุกท่านครับผมขอสอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่ถอดรายงานการประชุม ท าไมบ้างช่วงบาง

ตอนที่ผมพูดถึงไม่มี  ก่อนหน้านี้ท่าน สท.วสันต์ พูดก่อนก็ไม่มีในการรายงานการ
ประชุมครั้งนี้ ผมขอถามเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเพราะอะไร 

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - ส าหรับเนื้อหาที่ตกหล่น หรือขาดหายไป สามารถเพ่ิมเติมได้ครับ 
ประธานสภา  
นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา วันนั้นที่ผมพูดไปไม่มีค าว่าจับใจความไม่ได้จะให้ผมพูดภาษากลางหรอครับ ผมขอ

ถามหน่อยครับท าไมถึงจับ ใจความไม่ได้ ขอบคุณมากครับ 
สิบต ารวจตรีสุบิน จีนา  - เรียนท่านประธานสภา  ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วม  
ปลัดเทศบาล การประชุมทุกท่านครับ คือทางเจ้าหน้าที่ที่มีการบันทึกเทปทุกครั้ง บ้างครั้งเราพูด

อาจจะตอบโต้กันไปมาเจ้าหน้าที่ที่ถอดบันทึกเทปอาจจับใจความไม่ได้  ท่านเป็นคน
พูดถ้าจ าได้ก็สามารถเพ่ิมเติมได้ ต่อไปทางเจ้าหน้าที่ต้องจดบันทึกด้วย ต่อไปเวลา
ถอดเทปจะได้ไมม่ีปัญหา บางทีการใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ก็ไม่ค่อยชัดเจน แล้วการ
รายงานการประชุมก็ยังไม ่สมบูรณ์ครับ จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการรับรองรายงาน
ประชุมครับ  

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้จด แต่บันทึกเสียงแล้วน าถอดเสียงเอาบางช่วงก็อาจจะมีการ 
ประธานสภา ติดขัดบ้างครับ 
นายไพโรจน์ ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภา ครั้งที่แล้วผมได้พูดไปเกี่ยวกับทางกองช่างเวลาไปส ารวจพ้ืนที่หรือออกไปดูสถานที่

หรือวัดสถานที่ ไม่เคยไปบอก ทาง สท. ให้รับทราบเลย แต่กลับไปบอกบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านแทนครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่าน ไพโรจน์ ครับ  ท่านได้เพ่ิมเติมว่า ทางกองช่างตอนออกไปส ารวจพื้นที่ 
ประธานสภา ออกไปส ารวจพื้นที่ไม่มีการประสาน สท. แต่กลับไปประสานงานทางผู้ใหญ่บ้านแทน 

ต่อไปเชิญท่านวสันต์ เพ่ิมเติมครับ 
นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ผมจะเพ่ิมเติมในหน้าที่ 7 ก่อนท่าน  สท. ธนา ครับ ผมได้เรียนถามถึงคณะผู้บริหาร 

เกี่ยวกับโครงการที่บ้านนายเสเวก เกษณา ที่ช่างออกไปส ารวจแบบแปลน ถนนบ้าน
นายเสเวก หมู่ที่ 6 ได้แก้ไขมาเป็นนายเสเวก เกษณา หมู่ ที่ 2 หรือยัง ค รั บ  แ ล ะ
ต่อไปหน้าที่ 12 ผมขอเพ่ิมเติม ต่อท้ายค าว่า ไม่ค่อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แล้วต่อ
ค าว่า “และผมอยากทราบว่าคณะกรรมการตรวจงานไปตรวจรับงานจริงหรือไม่ และ
การตั้งคณะกรรมการตรวจงานตั้งกันในรูปแบบไหนครับ 

นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ขอทุกท่านเปิดไปที่หน้า 12 ตรงบรรทัดที่ 5 ที่เป็น ส.จ.พินิจ ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 

ส.ส.พินิจ ครับ และเติมค าว่า “ที่” ด้วยครับ “ที่เกี่ยวกับการขอน้ ากิ่วคอหมา” และ
เติมค าว่า “ที”่ ตรงประโยคว่า “ผ่านที่มีเจ้าของ” และตรงค าว่า ขอ  ให้เติม  ง . 
เป็น “ของ” และเติมค าว่า “ของ” หลังค าว่าเป็นคนบ้านทุ่ง ขาม  และเปลี่ยนค าว่า 
“เค้า” เป็นเจ้าของที่ครับ  

นายธรรมรักษ์เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี การประชุมทุกท่านครับ ก่อนที่ผมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง อยากจะให้ข้อชี้แจงเล็กน้อย 

หรือท้วงติง การที่ท่านประธานจะให้ผู้เข้าประชุมเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความ
ในบันทึกรายงานการประชุม ผมอยากให้ท่านอนุญาตเฉพาะที่อยู่ในประเด็น หรือใน
เรื่องท่ีพูดไปจริง เพราะว่าไปเพ่ิมในสิ่งที่ไม่ได้พูดไป หรือเพ่ิมเติมในสิ่งที่ไม่ใช้ประเด็น
เดิม ผมอยากเสนอว่า ถ้าหากจะเพ่ิมเติมข้อความ ผมอยากให้เพ่ิมเติมในสิ่งที่พูดหรือ
ในประเด็นเดิมเท่านั้น หรือท่านอยากจะเพ่ิมก็ขอให้เพ่ิมในการประชุมครั้งนี้ และ
ต่อไป ผมจะขอเปลี่ยนแปลงค าพูดครับ ในหน้าที่ 7 ตรงค าพูดของผม ในบรรทัดที่ 9 
ตัดค าว่า “เรา”  ออก ตรงประโยค อาจจะคิดว่าเรารู้จักพ้ืนที่ และตัดค าว่า “ออก” 
เปลี่ยนเป็นค าว่า “ดี” และตัดประโยคนี้ออกครับ “หรือพอที่จะไปได้อยู่” ให้เพ่ิมเติม
ว่า “หรือไม่อยากรบกวนท่าน สท. ซึ่งควรที่จะมีการนัดกันล่วงหน้าก่อน”  และ
บรรทัดที่ 10 ให้เติม “กรอบกับ” ก่อนหน้าประโยค ว่า “ขณะนี้ทางกองช่างมีงาน
เยอะมากและไม่ค่อยมีเวลา” และให้เว้นวรรคหลังจากประโยคนี้ด้วย และบรรทัดสุด
เพ่ิมเติม “อีกเรื่องหนึ่งคือ” หน้าประโยค “ในขณะนี้ทางศูนย์เด็กเล็ก” และเติมค าว่า 
“จ าเป็นต้อง” และตัดค าว่า “การ” ออก จากนั้นเพ่ิมค าว่า “มีห้องครัว - ห้องเตรียม
อาหาร” ตัดค าว่า “เพราะ” ออก และ เติมค าว่า “มี” เป็นประโยคว่า “มีหน่วยงาน
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาตรวจ” และหน้าที่ 8 จากบรรทัดที่ 9 ตรงวิชาการเล็กน้อย 
ให้ตัดค าว่า “วัฎจักร” ออก และเพ่ิมเติมเป็นค าว่า “วรจร” และบรรทัดที่ 16 
บรรทัดสุดท้าย ให้เปลี่ยนค าว่า “สั่ง” เป็น “ร้องขอ” ต่อไปหน้าที่ 9 บรรทัดที่ 3 ให้
ตัดว่า “อธิบายหรือ” และ เปลี่ยนแปลงเป็น “ให้ความรู้” และหลักจาก อสม. ให้เพ่ิม
ว่า “ในการ” และตัดค าว่า “ตรวจ” ออก และเติมค าว่า “ต่างๆ” ต่อไปในหน้าที่ 13 
บรรทัดที่ 3 ให้ตัดค าว่า “ก็รับเหมาอยากให้” และเพ่ิมเติมเป็น “อยากให้ผู้รับจ้าง” 
ต่อไปบรรทัดที่ 13 เพ่ิมเติมหลังค าว่า วัน ให้เพ่ิมว่า “วันที่ได้รับความเห็นชอบผ่าน
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จากสภา” และหลังจากค าว่า ฝนตก ให้เพ่ิมค าว่า “เกือบ” ต่อท้าย ต่อไปบรรทัดที่ 
15 ตัดค าว่า “แต”่ และเพ่ิมเป็นค าว่า “และ” หลังจากนั้นตัดประโยค “แล้งก็จะเข้า
ไป” และให้เพิ่มเติมเป็น “ฝนทิ้งช่วงก็จะให้ ผู้รับจ้างเข้าไปด าเนินการ” ต่อไปบรรทัด
ที่ 20 ให้ตัดค าว่า “ๆ” ออกไป ต่อไปบรรทัดที่ 21 ตรงหลังค าว่า แบบดี ตัดค าว่า 
“ดี” และให้เพ่ิมเติมเป็นค าว่า “นี้” ต่อไปบรรทัดที่ 27 ตัดค าว่า “เค้า” ออก และ
เปลี่ยนเป็นค าว่า “เข้า”  และตัดค าว่า “ปรากฏว่า”  ออก  ต่อไปบรรทัดที่ 30 ให้ตัด
ค าว่า “ไป” หลังค าว่า เลย ต่อไปหน้าที่ 14 บรรทัดที่ 4 ตัดค าว่า “หาก” ออก และ
เพ่ิมเป็น “หา” แทน และตัดประโยค “คงเหลือแล้ว หากมีความจ าเป็นว่าต้องเข้า
สภา ก็ขอหารือนอกรอบแค่การขุดลอก งบประมาณไม่หน้าจะเกิน 100,000.- 
บาท” และเปลี่ยนค าว่า “อาจจะ” เป็นค าว่า “และ” และเปลี่ยนค าว่า “ลง” เป็นค า
ว่า “ออก” ต่อไปบรรทัดที่ 11 เปลี่ยนแปลงชื่อ “ปิยธิรา” เป็น “ปิยวรา” ต่อไป
บรรทัดที่ 14 ให้ เปลี่ยนค าว่า “เหมา” เป็นค าว่า “จ้าง” และหลังค าว่า ผู้รับเหมา 
“เป็นผู้รับจ้าง” ต่อไปบรรทัดที่ 15 ให้เพ่ิมค าว่า “ถม” หลังค าว่า ไป  ต่อไปบรรทัด
ที่ 17 ให้เติมเป็น “อยู่ๆ” หลังค าว่า ท านั้น ต่อไปบรรทัดที่ 18 เปลี่ยนแปลงค าว่า 
“จุด”เป็นค าว่า “ขุด” ต่อไปบรรทัดที่ 20 ให้หลังค าว่า “และ” แล้วเพ่ิมเติมค าว่า 
“ในอดีตที่” ต่อท้าย ต่อไปบรรทัดที่ 21 ตัดค าว่า  “ก็” ออกไป 1 ตัว และตัด
ประโยคที่ว่า “เอาใจพ่อคนนี้เอาใจพ่อคนนี้ ท าให้บ้านอ่ืนต่ าไปหมดเลย” และเพ่ิม
เป็น “แก้ไขปัญหา” แทน ต่อไปบรรทัดที่ 23 ให้ตัดค าว่า “ได”้ ออก และเพ่ิมเติมค า
ว่า “โดยปลูกบ้าน” แทน 

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - ส าหรับการแก้ไขเพ่ิมเติม ที่ผมอนุญาตให้ทั้ง 3 ท่านได้เพ่ิมเติมเพราะว่า ในบันทึก  
ประธานสภา รายงานการประชุมได้ขาดหายไปบ้างส่วน  
นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ขออนุญาตเรียนถามท่านนายกครับ ที่ท่านบอกว่าไม่ให้เอาประเด็นที่ไม่ได้พูดอีกเข้า

มาเพ่ิมเติม ผมขอยืนยันว่าผมได้พูดไปแล้วครับ  
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - ขอแก้ไขตรงที่ท่านเลขานุการสภาพูด ให้แก้ตรง “ครั้งที่ 2”เป็น “ครั้งที่ 1” 
ประธานสภา และตรงส่วนของผมก็เช่นเดียวกันครับ ให้แก้ตรง “ครั้งที่ 2”เป็น“ครั้งที่ 1”   

และต่อไปช่วงที่ 2 บรรทัดที่ 11 ให้เพ่ิมวันที่เข้าไปครับ เป็น “ในวันที่ 11 สิงหาคม 
2560” และเปลี่ยนแปลงค าว่า “ที่” เป็น “นี้”และหน้าที่ 12 ก่อนที่จะถึงค าพูด
ของผม  ให้เปลี่ยนแปลงวันที่และ พ.ศ. เป็น “วันที่15 – 17 สิงหาคม 2560”     
มีสมาชิกทา่นใดจะแก้ไขข้อความ เรียนเชิญ ครับ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุม และรับรองรายงาน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 11  
สิงหาคม  2560  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1  
ประจ าปี 25๖๐ จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  3 - เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระที่ 3  3.1 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ        

ขอเชิญ นายมงคล ช านาญการ  ประทานกรรมการแปรญัตติได้อ่านรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑  ต่อที่ประชุม เรียนเชิญครับ  

นายมงคล ช านาญการ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ดังนี้ครับ  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
****************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายมงคล ช านาญการ ประธานกรรมการ 
๒. นายวสันต ์ วรรณมณี รองประธานกรรมการ 
๓. นายธนา แก้วจักร์  กรรมการ 
๔. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กรรมการ 
๕. นายสุวรรณ ศรีวิชัย  กรรมการ 
๖. นายพินิจ จินะการ  กรรมการ 
๗. นางล าดวน  จินา  กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
  -  ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
๒. นายมงคล     แผ่นค า รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายสุนันท์   เกษณา รองนายกเทศมนตรี 
๔. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา ปลัดเทศบาล 
๕. นายณรงค์  เครือไหม ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.   โดยมีนายมงคล  ช านาญการ ต าแหน่งประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม  

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายมงคล  ช านาญการ  ประธานกรรมการ   ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
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นายมงคล ช านาญการ  -  เรียนท่านคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน  เราได้ประชุมคณะกรรมการไปแล้ว 
ประธานกรรมการ  หนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีคณะกรรมการท่านใดจะแก้ไขในรายงาน

การประชุมครั้งที่ ๑ หรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ กรรมการท่าน
ใดเห็นขอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โปรด
ยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ เม่ือวันที่ ๑๑  
สิงหาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๗ เสียง  ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายมงคล  ช านาญการ  - ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
ประธานกรรมการ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน การรับค าร้องขอแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติแต่อย่างใด 

 พิจารณา ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 (๑) ค าแถลงงบประมาณ          ยืนยันร่างเดิม 
 (๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

- บันทึกหลักการและเหตุผล        ยืนยันร่างเดิม 
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย   ยืนยันร่างเดิม 
- งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน   ยืนยันร่างเดิม 

(๓) รายงานประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     
ยืนยันร่างเดิม 

(๔) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑      ยืนยันร่างเดิม 
(๕) รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     

ยืนยันร่างเดิม 
 (๖) รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑         ยืนยันร่างเดิม 
 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนยันตามร่างเดิม 

 - ยืนยันตามร่างเดิม จ านวน  ๗  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ฯ(ถ้ามี) 
   - ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ที่ ได้รายงานการประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๑ 

3.2 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.25๖๑ วาระ 2 (แปรญัตติ )  วาระ 3 (ลงมติ )   ซึ่ งวาระ 2 ที่ประชุม
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คณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้ งที่  2  เมื่ อ วั นศุ กร์ ที่  1 ๘  สิ งหาคม 25๖๐                 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนยันตามร่างเดิม 
จ านวน 7 เสียง  

วาระ 3 (ลงมติ ) ขอมติในที่ประชุม เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๑  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง        
0  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี   4  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    -พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอเรียน เชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วม  
นายกเทศมนตรี การประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน

พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ดังมีรายการดังนี้
๑. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ ชุดไมโครโฟนห้อง
ประชุม ตั้งไว้ 70,000 บาท 

   - ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 
  หลักการ  ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ.2560  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    - ชุดไมโครโฟนห้อง
ประชุม ตั้งไว้เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.- บาท 

  เหตุผล เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  - ชุดไมโครโฟนห้องประชุม  
เนื่องจากพัสดุได้สืบราคาครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าหากซื้อในราคาตามที่ตั้งไว้ 
จะได้ชุดไมโครโฟนห้องประชุมชนิดที่ไม่สามารถควบคุมลูกข่ายได้  จึงขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณมาเพ่ิม เพ่ือจัดซื้อชุดไมโครโฟนชนิดที่สามารถควบคุมลูกข่ายได้ 
ประกอบด้วยชุดคอลโทรล จ านวน 1 เครื่อง ชุดไมโครโฟนชนิดควบคุมเสียงลูกข่าย
โดยประธานควบคุมเสียงลูกข่าย จ านวน 1 ตัว ไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 
10 ตัว เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุวุ่นวายและการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  
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ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาเพ่ิมในรายการดังกล่าว คือ ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
รายการ - ชุดไมโครโฟนห้องประชุม  

  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเพ่ิมเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้   

  โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย    หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  รายการโครงการจัดฝึกอบรมเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า งบประมาณ ตั้งไว้ 30,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 30,0๐๐.- บาท โอนลดเป็นเงิน  30,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนเป็นเงิน 0 บาท รวมเป็นเงิน โอนลดทั้งสิ้น 30,๐๐๐.- บาท  (สามหม่ืน
บาทถ้วน) 

  โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในต าบลไหล่หิน งบประมาณ ตั้งไว้ 30,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
30,0๐๐.- บาท โอนลดเป็นเงิน  25,8๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็น
เงิน 4,200.- บาท รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 25,8๐๐.- บาท  (สองหม่ืนห้าพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) 

  โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดไมโครโฟน
ห้องประชุม โอนเพิ่มเป็นเงิน 55,8๐๐.- บาท รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น      
55,8๐๐.- บาท (ห้าหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงินค่าครุภัณฑ์ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ
ชุดไมโครโฟนห้องประชุม ทั้งหมด 125,800.- บาท 

  ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) 
และการจ่ายเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ ว่ า ร าชก ารจั งหวั ดล าปา งอนุ มั ติ แ ล้ ว  ประกอบระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเพ่ิมเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการเหตุผลและค า
ชี้แจงข้างต้น  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ 
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นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ส าหรับระเบียบวาระท่ี 4 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายเพิ่มเพ่ือจัดซื้อไมโครโฟน มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย
เพ่ิมเติม เรียนเชิญครับ 

นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องไมโครโฟนผมเห็นด้วยกับท่านนายกครับ ที่เสนอ

เรื่องนี้ขึ้นมา เพราะทุกครั้งที่มีการประชุม ต้องส่งไมค์กันไปมา ผมคิดว่าไม่เหมาะสม 
หน้าจะแก้ไขมาตั้งนานแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมผมเห็นด้วยกับการแก้ไขเรื่องไมโครโฟนภายในห้องประชุม แต่ผมอยากทราบ

เกี่ยวกับราคาประมาณ 120,000.- บาท เพราะราคาค่อนข้างสูงแล้วเราไม่รู้ว่า
รูปแบบเป็นอย่างไร หรือลักษณะแบบไหน และราคาเราสอบถามมาแล้วรึยัง ขอบคุณ
ครับ 

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม เรียนเชิญครับ หากไม่มีขอเรียนเชิญท่าน

นายกครับ 
นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วม  
นายกเทศมนตรี การประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตชี้แจงใน เรื่องของราคาเกี่ยวกับครุภัณฑ์ วัสดุ 

อุปกรณ์เกี่ยวกับห้องประชุมราคานี้มีการสอบถามราคาจากราคาท้องตลาดของที่เรา
ใช้ได้มีราคาโดยประมาณนี้ ซึ่งเราจะสังเกตเห็นห้องประชุมที่อ่ืน หรือห้องประชุม
ใหญ่ๆ ราคาก็จะอยู่ประมาณ และเราตั้ งงบประมาณไว้นานแล้วครับ ตั้ งไว้ 
70,000.- บาท ท าให้ไม่สามารถซื้อได้ และมีรูปแบบหลากหลาย ทั้งไมโครโฟนหรือ
ชุดกระจายเสียง เช่น ไมโครโฟน ถ้าสมมุติ ใครจะพูดก็ได้ ก็จะมีราคาถูก  แต่ถ้ามีการ
ควบคุมได้ ก็จะมีราคาค่อนข้างสูง จริงๆแล้ว ผมอยากจะเสนอครับ ไมโครโฟน 12 
ตัว ผมว่ามันยังไม่พอหรอกครับ จริงๆ ถ้าให้ครบต้อง 15 ตัว ถ้าในราคานี้ไม่ได้ 15 
ตัว ก็ไม่เป็นไรครับ ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ผมอยากเรียนถามว่า สเปคหรือมาตรฐานของครุภัณฑ์ มีรูปแบบอย่างไร 
สิบต ารวจตรีสุบิน จีนา - เรียนท่านประธานสภา  ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วม  
ปลัดเทศบาล การประชุมทุกท่านครับ จากที่ให้เจ้าหน้าที่พัสดุไปสอบถามราคา ทีแรกเราไป

สอบถามว่า 70,000.- บาท สามารถซื้อได้ในรูปแบบประมาณไหน ถ้าร้านก็บอกว่า
สามารถซื้อได้แต่เสียงจะไม่ค่อยดี และจะไม่สามารถควบคุมการพูดของแต่ละไมค์ได้ 
จากการที่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก็จะมีตัวหลัก ให้ประธานสภา ถัดมาก็จะเป็นเลขากับ
รองประธานสภาใช้ด้วยกัน ที่เหลือก็จะเหลือ 10 ท่าน ก็ใช้ไมค์ 2 คนต่อไมค์  1 ตัว 
และก็ให้ ทางคณะผู้บริหาร อีก 2 ตัว ถ้าจะไม่ให้ไมค์แบบมีสาย ราคาก็จะอยู่
ประมาณ 240,000.-บาท หมายความว่าไม่ต้องใช้สาย แต่ใช้ถ่าน คือตอนนี้เรายัง
ไม่ได้ด าเนินการแต่ต้องรอการอนุมัติจากสภาก่อน น าเรียนที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ 
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นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา คือเราตั้งงบประมาณไว้ 70,000.- บาท ซึ่งไม่เพียงพอต้องขอโอนเพ่ิมงบประมาณ มี

ท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม เรียนเชิญท่านธนา แก้วจักรครับ 
นายธนา แก้วจักร์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม  
สมากชิกสภา ผมอยากเรียนถามว่าไมค์ที่เราจะซื้อมียี่ห้ออะไร หรือน าเข้า และผลิตจากประเทศ

ไหนอย่างไร  
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา จากที่ท่านเลขาชี้แจงคือตอนนี้เราเพียงแต่ไปสอบถามราคาเบื้องต้นว่า งบประมาณ

เท่านี้จะได้รูปแบบอย่างไร เรียนเชิญท่านนายก 
นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วม  
นายกเทศมนตรี การประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตชี้แจงใน เรื่ องขอการสรรหาหรือที่ จะซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ ก่อนที่เราจะจัดซื้อเราต้องมีการส ารวจ โดยทางที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้มีการ
สอบถามตามร้านค้ามาก่อน คือต้องการสเปคแบบนี้ต้องใช้งบประมาณประมาณ
เท่าไหร่ คือจริงๆ งบประมาณ 70,000.- บาท สามารถซื้อได้ แต่เราจะได้สเปคที่ไม่
ค่อยได้มาตรฐานก็เลยต้องชะลอการซื้อไว้ก่อน รอว่ามีเงินงบประมาณตรงส่วนไหนที่
สามารถโอนไปเพ่ิมได้ เพื่อที่จะให้สภาอนุมัติเพ่ือที่จะพอหาซื้อได้ หลังจากนั้นแล้วจะ
มีการซื้อเราจะมีการไปสืบราคาตลาดร้านค้าท้ังหลาย และให้ถ้าร้านเสนอราคาเข้ามา 
ทางเจ้าหน้าที่พัสดุก็ค่อยข้างไม่กล้าท าผิดแผนครับ เพราะค่อยข้างกลัว สตง. อย่าง
มาก เจ้าหน้าที่ก็มีการระวังอย่างมาก  

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา คือที่ทางเราสอบถาม เราถามถึงสเปค เพราะพวกท่านจะให้สภาอนุมัติ งบประมาณ

ประมาณ 100,000.- บาท จริงๆแล้วต้องมีสเปค ว่ายี้ห้อนี้ราคาเท่าไหร่ มีสเปค
แบบไหนบ้าง ท่านจะชี้แจงเลยว่า งบประมาณเท่านี้ เราจะน าไปซื้อไมโครโฟน ยี้ห้อนี้ 
สเปค ประมาณนี้ คือหน้าจะมีรายละเอียดให้มากกว่านี้  

สิบต ารวจตรีสุบิน จีนา - เรียนท่านประธานสภา  ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วม 
ปลัดเทศบาล การประชุมทุกท่านครับ คือเราไม่สามารถระบุสเปคได้ครับ ต้องไปสืบราคาแล้วให้

ทางบริษัทเสนอราคาเข้ามาเราต้องน าคุณสมบัติและราคามาเปรียบเทียบ ถ้า
คุณสมบัติดีกว่าแล้วราคาสูงกว่าก็ได้ไม่ว่ากัน มันอยู่ที่เราตั้งราคากลางเอาไว้ สิ่งที่ ขอ
ราคากลาง คือ จ านวนไมค์ สเปคที่ขอคือ ต้องการไมค์ที่สามารถควบคุมได้โดย
ประธานสภา เพราะหลายๆสิ่ง หลายๆอย่าง โดนบังคับด้วยระเบียบครับ 

นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วม  
นายกเทศมนตรี การประชุมทุกทา่นครับ อย่างที่ท่านสมาชิก สอบ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ส เ ป ค ข อ ง

ไมโครโฟน ผมได้ยินท่านเลขาพูดเมื่อสักครู่ คือ ไมค์ที่สามารถควบคุมได้โดยท่าน
ประธานสภา ผมอยากให้ท่านเลขาชี้ชัดเรื่องสเปคครับว่า สเปคเป็นอย่างนี้ 

สิบต ารวจตรีสุบิน จีนา - เรียนท่านประธานสภา  ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วม  
ปลัดเทศบาล การประชุมทุกท่านครับ เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ที่สืบราคามา มาชี้แจงครับ เพราะ

รายละเอียดค่อยข้างละเอียด ขอเรียนเชิญเจ้าพนักงานพัสดุครับ 
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นางสาวพิชญา พัตราภรณ์วิโรจน์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และ 
เจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน คือ ไมค์ ตามที่ร้านได้น าเสนอเข้ามา คือ 1.ชุดคอนโทรน 1 ชุด 

ๆ ละ 15,500.- บาท 2. ชุดไมค์ประธาน 1 ตัว ๆ ละ 10,300.- บาท ซึ่งสามารถ
ควบคุมไมค์ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทุกตัว 3. ชุดไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม  10 ตัว ๆ ละ
10,000.- บาท  เราจะใช้ทั้งสิ้น 11 ตัว  แต่ยี่ห้อทางร้านไม่แจ้งมา ตัวนี้จะมีสายอยู่
ไม่ใช้ไมค์ไร้สายครับ คือที่เราตั้งงบประมาณไว้ 70,000.- บาท ไมค์ประธานไม่
สามารถควบคุมไมค์ตัวอ่ืนได้ อ่ืนและจะมีลูกข่ายได้แค่ 8 ตัว ขอขี้แจงเพียงเท่านี้
ขอบคุณค่ะ 

นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ผมอย่างจะซักถามว่า ถ้าหากเรามีการประชุม เราจะต้องรื้อสายรึเปล่า เราจะท าให้มี

มาตรฐานหรือท าแบบรื้อเข้ารื้อออก 
นางสาวพิชญา พัตราภรณ์วิโรจน์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม  
เจ้าพนักงานพัสดุ ทุกท่านคือถ้าเรามีห้องประชุมที่ใช้ประจ าไม่การย้าย ห้องประชุม ก็จะวางอยู่ที่เดิมไม่

ต้องมีการรื้อสายหรืออย่างไร แต่ถ้าย้ายห้องประชุมก็อาจจะไม่ค่อยสะดวก คือไมค์ที่
ไร้สายทางร้านเสนอราคามาอยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าบาทก็เลยไม่ได้เสนอสภามา  

นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วม  
นายกเทศมนตรี การประชุมทุกท่านครับ  จริงๆแล้วเราก็อยากประหยัดงบประมาณของเทศบาล ถ้า

ราคาสองแสนกว่าบาท ก็จะต้องเพ่ิมจ านวนเงิน 80,000.- บาท แต่ที่ส าคัญที่สุดคือ
เราต้องการให้ไมค์ประธานสามารถควบคุมไมค์ตัวอ่ืนได้ และต่อมาเราอยากจะมีไมค์
ที่ดีและสะดวกกับท่ีประชุม ผมคิดว่าเป็นการประหยัดงบประมาณเพียงเท่านี้ผมคิดว่า
หน้าจะใช้งานได้อีกหลายปี 

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีสมาชิก 
ประธานสภา ท่านใดจะซักเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุม โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โอนลด แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยหมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ
โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า โอนลดเป็นเงิน  30,๐๐๐.- 
บาท และโอนลดจากแผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอ่ืนๆ รายการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในต าบลไหล่หิน  โอนลดเป็นเงิน  25,8๐๐.- บาท  โอนเพ่ิม แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดไมโครโฟนห้องประชุม  โอนเพ่ิมเป็นเงิน 
55,8๐๐.- บาท รวมเป็นเงินค่าครุภัณฑ์ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
รายการชุดไมโครโฟนห้องประชุม  ทั้งหมด 125,800.- บาท  มีสมาชิกท่านใด
เห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่กล่าวไปข้างต้น 
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนมุติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2560  จ านวน 12 เสียงไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ เรียนเชิญท่านเลขาสภาฯครับ 
สิบต ารวจตรีสุบิน จีนา - เรียนท่านประธานสภา  ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วม  
ปลัดเทศบาล การประชุมทุกท่านครับ ที่สภาเราจ่ายขาดเงินสะสมไปท าถังเก็บน้ าเพ่ือไว้ประจ าจุด

ให้แต่ละหมู่บ้าน ตอนนี้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสภาจะให้น าไปไว้บริเวณ
ไหนบ้าง และตัวถังน้ าและฐานมีขนาดหนักมาก ยากต่อการเคลื่อนย้าย 

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีจ านวน 
ประธานสภา ทั้งสิ้น 6 ชุดครับ เป็นแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เราปรึกษากันก่อนครับแล้วแจ้งตอน

สุดท้ายแล้วกันครับ และเรื่องการประชุมของส างานเลขานุการลุ่มแม่น้ าวัง ผมคิดว่า
ทุกท่านคงได้รับเอกสารหมดแล้ว ซึ่งเชิญประชุมวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุม อบต.ใหม่พัฒนาครับ และมีโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เป็นโครงการของทางเทศบาล ซึ่งวันที่ตรงกันนะครับ ผมเลยอยากหารือในที่ประชุม 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน เรียนเชิญครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ผมอยากถามเกี่ยวกับโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมตอนนี้ได้เริ่มด าเนินการแล้วรึยัง

ครับ ตามที่ที่คณะบริหารได้พูดว่า เพราะชาวบ้านท้วงติงมาว่าเมื่อไรจะมาด าเนินการ 
ทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้สอบถามมาเหมือนกัน  

นายธรรมรักษ์เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วม  
นายกเทศมนตรี การประชุมทุกท่านครับ  เรื่องแรกที่จะชี้แจง คือ เรื่องถังน้ า จริงๆแล้วจุดประสงค์

ของเราที่เตรียมหรือสร้างถังน้ าขึ้นมา ท าไว้เพ่ือพ่ีน้องประชาชนชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็น
หมู่บ้านใด ถ้าหากมีความจ าเป็น ถังทั้ง 6 ชุดเราจะมีบริการให้ยืม แต่ในขณะนี้ฐานมี
น้ าหนักท่ีค่อนข้างมาก ท าให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่จะมีบริการให้ยืม เพราะว่า ถ้า
เราไปตั้งไว้ที่ใดท่ีหนึ่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาดูแล และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวก และในเมื่อเรามีปัญหาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับ ถ้าอย่างนั้นผมคิด ว่าเราจะต้อง
ส ารวจจุดที่จ าเป็นและส าคัญที่สุดและคาดว่าจะให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบไป
ดูแล ถ้ามองลงไปเราอาจจะสัก 2  จุด และอีก 4 ถังที่เหลือ ก็น่าจะเอาไว้ที่เทศบาล 
ผมขอเสนอแบบนี้ครับ และข้อต่อไปส าหรับเอกสารที่ได้รับขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการทบทวนยุทธศาสตร์และ
จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา อันนี้ส าคัญมากครับ เพราะมัน
เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ าของบ้านเรา เพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะเสนอในที่ประชุม
สมควรอย่างยิ่งที ่จะต้องมีถึง 3 ฝ่าย ไปเข้าร่วม คือ 1.ฝ่ายบริหาร 2.ฝ่ายสภา      
3.ฝ่ายเจ้าหน้าที่  อาจจะเสริมด้วยคณะกรรมการ โดยมี สท.สุธรรม จ าปา เป็น
ประธาน และทรัพยากรน้ ามีนโยบายให้กระจายงบประมาณหรือการก่อสร้าง สิ่ง
ต่างๆที่เก่ียวกับน้ าจะต้องมีในแผน ผมเลยอยากให้พวกเราเข้าร่วมอบรม ส าหรับการ
ประชุมในครั้งนี้ ผมก็จะมอบหมายให้ท่านรองสุนันท์ เกษณา  เข้าร่วมประชุม ส่วนข้อ
ต่อไปเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ต้องขอบคุณมากครับ ที่ท่าน สท.มงคล ได้สอบถาม
มา ขณะนี้อยู่ในช่วงด าเนินการ งบประมาณโอนเข้ามาแล้วเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 
ตอนนี้อยู่ในช่วงของการหาผู้รับจ้าง และจะเริ่มท าสัญญาวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายถ้า
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หากไม่ท าสัญญาเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทุกโครงการตกหมดครับแจ้งมาประมาณ 3 
อาทิตย์ ต้องด าเนินการให้เสร็จ เจ้าหน้าที่ก็ท างานอย่างเต็มที่ครับ พอวันที่ 23 
สิงหาคม 2560  เปลี่ยนแปลงระบบใหม่ การจัดซื้อจัดจ้างก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีก
รูปแบบหนึ่ง แต่ก่อน ต่ ากว่า 100,000.-บาท สามารถใช้วิธีตกลงราคาได้ พอคณะ 
คสช. เข้ามาอนุโลมให้เป็น 500,000.- บาท สามารถใช้วิธีตกลงราคาได้ เจ้าหน้าที่
ทุกคนท างานอย่างเต็มที่หลังจากนั้นภายใน 1 เดือน โครงการที่สามารถท าได้ก็ต้อง
ต้องเสร็จ แต่โครงการของเราส่วนใหญ่จะท าไม่ได้ครับ เพราะเป็นช่วงฤดูน้ าหลาก แต่
ถนนและลาดยางนี้ท าได้ แต่โครงการไหนที่ไปเป็นแบบแปลนแบบเหมือง แต่เรามี
วิธีการอยู่ คือ การชะลอโครงการไว้ก่อน ถ้ามีความจ าเป็น ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่าน 
ประธานสภา นายกครับที่ได้ชี้แจง แต่ยังประเด็นท่ียังค้าง อยู่ครับ เรื่องวันที่ 25 สิงหาคม 2560 

ที่เชิญเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ทบทวนยุทธศาสตร์จากการจัดการแผนการผันน้ าในลุ่มน้ าสาขา และทางเทศบาลเรา
ก็มีโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผม เลยคิดว่ าแบ่ งกันดี ไหมครับ 
ท่านใดได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมบ้างครับ โปรดยกมือครับ ถ้าแบบนี้คนที่ได้รับ
หนังสือเข้าร่วมประชุมที่ อบต.ใหม่พัฒนา ก็ขอให้เข้าร่วมทุกท่านครับ  

นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา เมื่อ 2-3 วันก่อน นายฝายฮ่องหม้อ และลูกเหมืองได้รับความเดือดร้อน วันนั้นผมได้

ไปถ่ายรูปกับท่านรองประธาน ทางนายฝายท่านขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการ
แก้ไขให้ด้วยครับเพราะ ที่ทุ่งนาบัวน้ าตรงบริเวณไหลซึมท าให้เกิดปัญหา ก็จะได้รับ
ความเสียหาย ผมขอความอนุเคราะห์จากสภาของเรา และทางฝ่ายบริหารช่วย
พิจารณาด้วยครับ 

นายธนบัตร จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม  
รองประธานสภา ผมขอเสริมท่าน สท.ประดิษฐ์ เล็กน้อยครับ  สืบเนื่องมากจากเหมืองฮ่องหม้อ ผมก็รู้

ล าบากใจอยู่เหมือนกันครับมีปัญหามาโดยตลอดทุกปี ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าดิน
บริเวณนั้นเป็นดินอะไรน้ าจะไหลซึมเยอะมากตั้งแต่เราขุดลอกยังไงช่วยพิจารณาด้วย
ครับ 

นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วม  
นายกเทศมนตรี การประชุมทุกท่านครับ  ผมอยากจะน าเสนอในที่ประชุมอย่างนี้ครับ ลูกเหมืองฝายก็

ต้องมีบทบาทด้วย อันดับแรกเราจะแก้ไขโดยให้กระสอบทรายและทรายไปแก้ไข
ปัญหาก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องรองบประมาณใหม่ก่อน ให้ลูกเหมืองฝายมีส่วนร่วม 
จะเอากระสอบทรายเท่าไรก็เขียนค าร้องมาครับ  

นายไพโรจน์ ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ผมอยากขอความอนุเคราะห์ เรื่องบ่อพักตรงข้างบ้านนายสุวรรณ เกษณา หมู่ 2 

ขอให้ทางคณะผู้บริหารและทางกองช่างช่วยไปตรวจสอบครับ และต่อไปข้างบ้าน 
นางทับ ปิ่นแก้ว ท้ายบ่อ หมู่ 6 ช ารุดให้ทางกองช่างเข้าไปดูแล และถนนสายหน้าวัด
ชัยมงคล ไปทางบ้านสันติสุขช ารุด  ขอให้เข้าทางกองช่างเข้าไปดู และรายงานให้
ทราบด้วย และหมู่ 5 ไหล่ทางช ารุดประมาณ 20 เซนติเมตร ขอให้ทางกองช่างเอา
ลูกรังไปด าเนินการแก้ไขด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 



 

 (นิตยา/D/งานธุรการ/งานสภา) (8 พฤษภาคม 2558) 

- 14 - 

นางล าดวน  จีนา - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้ร่วมประชุม  
สมาชิกสภา ทุกท่านมีเรื่องแจ้งให้ทางสมาชิสภา และคณะผู้บริหาร รับทราบค่ะ เรื่องถนนหน้า

บ้านนายขี้หมา สุดใจ พอดีเมื่อเช้าได้เข้าไปพูดคุยเรียบร้อยแล้ว นายกก็ด าเนินการได้
เลยนะค่ะ พอดีให้ทางเจ้าของบ้านขุดรางระบายน้ าเองเรียบร้อยแล้ว ขอแจ้งเพียง
เท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายธนบัตร จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม  
รองประธานสภา ขอเสริมเล็กน้อย ท่านสท.ไพโรจน์เวลาที่ท่านเสนอขอให้พูดชัดเจน ช้าๆหน่อย และ

ให้เป็นประโยคเสนอทีละเรื่องครับ เพราะเรามีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
นายสุวรรณ ศรีวิชัย - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมบ้านแมฮ่วกบริเวณทางสามแยก หน้าบ้านผู้ช่วยวรากร และสามแยกหนองห้า

ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก เวลารถสัญจรไปมาท าให้การใช้ถนนมันเป็นอันตราย
มากครับ ขอขอบคุณครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน จีนา - เรียนท่านประธานสภา  ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วม  
ปลัดเทศบาล การประชุมทุกท่านครับ ส าหรับวันที่ 23 สิงหาคม 2560 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ได้

เปลี่ยนแปลงใหมต่่อไป ปัญหาในการหาผู้รับจ้างจะค่อยยากล าบากมาก พูดง่ายๆ
ว่าจะซื้อ ของ เราจะไปเอาที่ร้านมาก่อนแล้วค่อยมาจัดซื้อจัดจ้างทีหลังแบบทุกครั้ง 
จะไม่สามารถด าเนินการได้แล้ว เพราะต่อไปต้องประกาศในเทศบาลว่าต้องการอะไร 
ต่อไปก็จะมีผู้มาเสนอราคา แล้วเราก็เลือกว่าจะเอาบริษัทไหนหรือร้านไหน ต่อไปจะ
ค่อนข้างล าบากอย่างมากในการจัดซื้อจัดจ้าง 

นายธนบัตร จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม  
รองประธานสภา ส าหรับวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่เราจะประชุมร่วมกัน ที่ อบต.ใหม่พัฒนา ขอให้

สมาชิกสภาทั้ง 12 ท่าน เข้าร่วมประชุม มาถึงตรงนี้การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 2 วันนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม
วันนี้ ขอปิดการประชุมครับสวัสดีครับ 

 
ปิดประชุม  เวลา  16.40 น. 

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

(ลงชื่อ)      บุณยภู  บุญเรือง         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

(ลงชื่อ)      วสันต์  วรรณมณี  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวสันต์    วรรณมณี ) 



 

 (นิตยา/D/งานธุรการ/งานสภา) (8 พฤษภาคม 2558) 

- 15 - 

 
(ลงชื่อ)    ไพโรจน์  ดวงชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)     พินิจ  จินะการ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)    ธนา    แก้วจักร์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร์) 
 

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

(ลงชื่อ)      ชาญยุทธ  ไชยานนท์              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 


