
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครัง้ที่ 2) ประจ าปี 2559 

วันจันทร์ที่  22  สิงหาคม  พ.ศ.2559 
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 2559 เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวดมนต์
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2559         
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559  
ประธานสภา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑5  สิงหาคม ๒๕๕9 ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

แล้วหากมีข้อความ  ใดผิด หรือที่จะต้องแก้ไขเชิญเสนอที่ประชุม เพ่ือท าการแก้ไข
ข้อความได้นะครับ เพ่ือให้ที่ประชุมรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความ
หรือไม่ เชิญครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ขอแก้ไขค าพูดของกระผม หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 7 ตัดค าว่า ใน ออกครับ และบรรทัดที่ 

บรรทัดที่ 9 แก้ไขค าว่า สูง เป็น สู้ ในหน้าที่ 9 บรรทัดที่ 3 แทรกประโยคต่อจากค า
ว่าปุ๋ย ว่า และได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน บรรทัดที่ 5 แก้ไขค าว่า บาง เป็น 
บาท บรรทัดที่ 10 แก้ไขค าว่า สั่ งการณ์ เป็น สั่งการ พิมพ์ตามด้วยประโยค และ
สอบถาม และตัดค าว่าท าอะไร เพ่ิมค าว่า จัดการและท าอะไร บรรทัดที่ 11 เปลี่ยน
ค าว่า คุณ เป็น เรา บรรทัดที่ 12 เติมค าว่า หรือ หลังด าเนินการ และแก้ไขค าว่า โดย
เป็น โดนต าหนิ บรรทัดที่ 17 เพ่ิมค าว่า ที่บ่อขยะ หลังค าว่าปลายทาง  ตัดค าว่า
เหมืองออก บรรทัดที่ 18 ตัดค าว่า ผ่อน และแก้ไขค าว่าปั่นแก้เป็นคัดแยก บรรทัดที่ 
19  เปลี่ยนค าว่า แต่ เป็น ต้นทาง บรรทัดที่ 20 เปลี่ยนค าว่า เพราะ เป็น คือ แทรก
ค าว่า เพราะหลังค าว่า บ้านแม่ฮวก บรรทัดที่ 29 ตัดค าว่าอีกด้วย เติมค าว่า ซ้ าอีก
รอบ แทน บรรทัดที่ 33 เปลี่ยนค าว่าเงินแค่ เป็น งบประมาณ บรรทัดที่ 34 ตัดค า
ว่า ยอมถ้าท่านเสียสละ เป็น เห็นด้วย หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 7 เปลี่ยนค าว่าเพ่ือเป็น
เรื่อง หน้าที่ 12 ค าพูดของกระผม บรรทัดที่ 5 เพ่ิมค าว่า ชุมชน หลังค าว่า สนอง 
บรรทัดที่ 10 แก้ไขค าว่า บุญ เป็น คุณ หน้าที่ 28 ค าพูดของกระผม บรรทัดที่ 3 
เปลี่ยนค าว่า ผ่าน เป็น ไม่อ่าน และตัดค าว่า สืบเนื่องจาก แก้ไขเป็น และจากการที่ 
บรรทัดที่ 4 เปลี่ยนค าว่า แนะน า เป็น ยืนยัน เปลี่ยนค าว่า ผู้จัดการ เป็น เจ้าหน้าที่ 
เปลี่ยนต าว่า นี้หาก าไร เป็น เป็นรัฐวิสาหกิจเพ่ือหาก าไรและ บรรทัดที่ 5 ตัดค าว่า 
ต้น เพ่ิมประโยค ตรงมุมติดถนนทางหลวงชนบทและ เพ่ิมค าว่า วิทยาหลังโรงเรียน
ไหล่หิน ตัดค าว่า แต่เวลาก็ล่วงเลยไป เพ่ิมค าว่า ต่อมา บรรทัดที่ 6 ตัดค าว่ามีความ
ประสงค์จะขยายพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมายังพ้ืนที่ เพ่ิมประโยค ขอค ายืนยันว่าถ้า
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ย้ายแล้วจะไม่มีการให้ย้ายอีกภายใน 10 ปี หน้าที่ 29 ค าพูดของกระผม บรรทัดที่ 3 
เปลี่ยนค าว่า ยอก เป็น บอกว่า ขอขอบคุณครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ ขอแก้ไข หน้าที่ 7 ค าพูดของกระผม บรรทัดที่ 14 แก้ไขค าว่า 

ลอด เป็น ลอง หน้าที่ 11 ค าพูดของกระผม บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า ท่านน่าเสนอผาให้ 
เปลี่ยนเป็น น าเสนอผ่านสภา บรรทัดที่ 4 ตัดค าว่า ผม แก้ไขเป็น เรามีสิทธิที่จะ 
บรรทัดที่ 7 เพ่ิมค าว่า ขยะ หลังค าว่า คัดแยก หน้าที่ 28 ค าพูดของกระผม บรรทัด
ที่ 3 เพ่ือค าว่า เงินสะสม หลังค าว่า จ่ายขาด บรรทัดที่ 4 เพ่ิมค าว่า ที่ หลังค าว่า หมู่ 
และเพ่ิมค าว่า มีโครงการ หลังค าว่า เรา บรรทัดที่ 5 เพ่ิมค าว่า ยัง หน้าค าว่า ไม่ท า 
ขอขอบคุณครับ 

นายธนา  แก้วจักร  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอให้แก้ไขค าพูดของกระผม หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 2 

เปลี่ยนจาก 8 x 6 เป็น 8 x 12 บรรทัดที่ 7 แก้ไขค าว่า แทน เป็น เทน และเพ่ิมค า
ว่า จักร หลังค าว่า เครื่อง ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - กระผมขอให้ทุกท่านแก้ไข ขั้นตอนการขอมติที่ประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ประธานสภา แปรญัตติ เป็นขอมติครั้งเดียว หลังจากเสนอครบ 7 คน แล้วครับมีสมาชิกท่านใดจะ

แก้ไขอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่าน 
ประธานสภา ใดเห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559  โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1  
ประจ าปี 2559 จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 - เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระที่ 3  3.1 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ        

ขอเชิญ นายวสันต์  วรรณมณี  ประทานกรรมการแปรญัตติได้อ่านรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ต่อที่ประชุม เรียนเชิญครับ  

นายวสันต์  วรรณมณี - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานคณะกรรมการฯ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

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

ผู้มาประชุม 
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๑. นายวสันต์   วรรณมณี ประธานกรรมการ 
๒. นายมงคล   ช านาญการ รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุธรรม    จ าปา  กรรมการ 
๔. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กรรมการ 
๕. นายไพโรจน์ ดวงชัย  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.   โดยมีนายวสันต์  วรรณมณี ต าแหน่งประธานกรรมการ เป็น

ประธานในที่ประชุม  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวสันต์  วรรณมณี ประธาน
กรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายวสันต์  วรรณมณี  -  เรียนท่านคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน  เราได้ประชุมคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ ไปแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีคณะกรรมการท่านใดจะ

แก้ไขในรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ หรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่
ประชุมครับ กรรมการท่านใดเห็นขอบรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑ 
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ เม่ือวันที่ 
๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๗ เสียง  ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง 
๐ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
- ตามที่สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน และนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ได้มายื่นค า
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แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ      
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว และได้
เชิญนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หินที่ได้ยื่นค าแปรญัตติไว้ มาชี้แจงต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏว่าได้มายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ  จ านวน 1 ข้อ และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติแก้ไข ดังนี้ 

ข้อ 1 นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน  
ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดงบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
บริเวณบ่อขยะเทศบาลต าบลไหล่หิน ตั้งไว้ 154,700.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณบ่อขยะเทศบาลต าบล
ไหล่หิน ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลไหล่หิน โดยน ามาจากแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ.2560 -
2562 หน้าที่ 43 (ซึ่งอยู่ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 27/30) 

โดย นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน         
ได้แปรญัตติขอตัดลดโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณบ่อขยะ
เทศบาลต าบลไหล่หิน ตั้งไว้ 154,700.- บาท โดยน างบประมาณรายการ
ดังกล่าว  เพ่ิมในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงิน
ส ารองจ่าย จ านวน 154,700.- บาท 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติ ให้ตัดลดโครงการ โครงการก่อสร้ างลาน
อเนกประสงค์ บริเวณบ่อขยะเทศบาลต าบลไหล่หิน ตั้งไว้ 154,700. - 
บาท โดยน างบประมาณรายการดังกล่าว เพิ่มในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน 154,700.- บาท  
จ านวน  ๗  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ฯ(ถ้ามี) 
    - ไม่มี 

ปิดประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญั ตติ  ที่ ได้รายงานการประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

 3.2 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2560 วาระ 2 (แปรญัตติ )  วาระ 3 (ลงมติ )   ซึ่ งวาระ 2 ที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้ งที่  2  เมื่ อ วัน เสาร์ที่  20  สิ งหาคม 2559                 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอตัดลดโครงการ
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณบ่อขยะเทศบาลต าบลไหล่หิน ตั้งไว้ 154,700. - 
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บาท โดยน างบประมาณรายการดังกล่าว  เพ่ิมในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
หมวดงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน 154,700.- บาท จ านวน 7 เสียง  

วาระ 3 ขอมติในที่ประชุม เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง        
0  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง อ่ืนๆ  
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เสนอเรื่องเข้ามาได้ครับ  
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตน าเรียนปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการบริการของ

รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ คือ ที่ผ่านมาเราบริการประชาชนค่อนช้างจะหลากหลาย 
แต่ก็ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน จึงอยากจะขอแนวทางปฏิบัติจากทุกท่าน ซึ่งระเบียบของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จริงๆ แล้วในการบริการประชาชนในเรื่องต่างๆ 
จะมีอัตราค่าธรรมเนียม โดยคิดค่าเสื่อม ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และอ่ืนๆ แต่หากค านวณ
แล้วจะมีราคาที่สูง คือ ถ้าส่งน้ าในแต่ละครั้งจะต้องจ่ายเงินหลายร้อยบาทต่อเที่ยว
หากปฏิบัติตามระเบียบจริงๆจะต้องไปบริการให้ชาวบ้านตามหมู่บ้านหรือตามจุดโดย
ให้ชาวบ้านมีภาชนะมาวางไว้หน้าบ้าน แต่ที่ผ่านมารถน้ าให้บริการในช่วงภัยแล้ง
จะต้องน าน้ าไปส่งในที่อยู่ไกลเช่น ในสวนกลางป่า ซึ่งการออกไปในระยะไกลๆหาก
เกิดเหตุไฟไหม้จะท าให้เกิดผลเสียตามมาได้ จึงอยากขอปรึกษาในที่ประชุมว่าจะมี
ขอบเขตขนาดไหน และกรณีที่ขอไปส่งที่สวน ต้นไม้ใกล้ตายจะต้องน าน้ าไปใสแท็งก์
ให้ จึงจะปรึกษาที่ประชุมว่าขอบเขตที่เราจะให้บริการขนาดไหน การบริการแก่
องค์กรหรือหน่วยงานเอกชนจะคิดค่าบริการอย่างไร และให้ชาวบ้านควรจะให้
ลักษณะไหน สุดท้ายกรณีส่งที่สวนจะให้บริการไหม จึงจะหารือประเด็นนี้ เพราะหาก 
สตง. สอบถามว่าท าไมเราใช้น้ ามันเปลือง ผมจะได้มีค าตอบให้ สตง. จึงขอหารือครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     ส าหรับเรื่องนี้นะครับ ในฐานะที่ผมเป็นนายกเทศมนตรี ผมจะต้องเจอปัญหาในทุกๆ

ด้าน ด้านแรกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อว่า ซึ่งบางคนเขาก็เดือดร้อนและมีความ
จ าเป็นจริงๆ และบางรายก็มีความจ าเป็นแต่ก็เกินความจ าเป็น ประการต่อมา คือ 
ด้านพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงาน บอกว่างานเยอะ ไม่จ าเป็น หรือบางคนก็
เกินความจ าเป็นหรือบางคนก็จะให้น าไปบรรจุให้ถึงที่ ประการต่อมาก็เรื่องร้องเรียน
เรื่องเลือกปฏิบัติ ซึ่งบางครั้งที่มาติดต่อพนักงานว่างก็จะได้รับบริการไม่ว่างก็ไม่ได้ ซึ่ง
เขาก็ไม่เข้าใจเพราะเรื่องทั้งหมดมีงานปลีกย่อยอีกมากมาย มี กรณี อบต.สบปราบ 
น ารถไถตัดหญ้าตัดหญ้าที่สาธารณะ แต่วันหนึ่งขับผ่านบ้านของชาวบ้านคนหนึ่งได้
ขอร้องให้ช่วยตัดหญ้าในบ้านให้ทีคนขับรถก็เห็นใจจึงตัดให้ แต่ถูกร้องเรียนว่านายก
น าเครื่องจักรของ อบต. ไปให้บริการส่วนบุคคลไม่ใช่ส่วนรวม ผลคือ นายกถูกปลด 
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ซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องใหญ่หาก สตง.เข้าตรวจ ซึ่งผมจึงอยากหารือกับท่าน
ปลัด ท่านสมาชิกสภา ขอขอบคุณครับ 

นายธนา  แก้วจักร์  - เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมเห็นว่าน้ าที่เราไปให้บริการเท่าที่ผ่านมากงบประมาณครั้งก่อน

เราได้อนุมัติให้ขุดบ่อน้ าที่บ้านมะกอก ชาวบ้านก็คงจะใช้ได้เฉพาะอุปโภค ส่วนที่การ
ประปาส่วนภูมิภาคก็มีการจ่ายค่าบริการอยู่แล้ว ซึ่งหากจะน าน้ าไปบริการก็มี
ขอบเขตครับ ตัวอย่าง นาย ก. ขอน้ าไปรถน้ าผัก แบบนี้ก็เกินความจ าเป็นเราต้อง
ตั้งเป้าหมายว่าใครเดือดร้อนมากใครเดือดร้อนน้อย ตามล าดับครับ หากใช้ส่วนตัว
ส่วนบุคคลก็เสียค่าบริการต้องมีใบเสร็จ อาจจะเที่ยวละ 100-200 บาท ตามที่เรา
จะตั้งในสภาแหล่งนี้ครับ และต้องแจ้งให้ก านันผู้ใหญ่บ้านด้วยเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านได้ทราบและเข้าใจ เราต้องตั้งอัตราค่าบริการว่าจะมีค่าบริการเท่าไรซึ่งหาก
เดือดร้อนจริงๆก็อนุโลมกันไป ผมเห็นบ้านแม่ปุ้ม บ้านต้นผึ้ง เขามีแท็งก์น้ าไว้เป็น
จุดๆ ซึ่งหากเรามีแบบน้ าหากเกิดความเดือดร้อนก็น าถังไปเปิดเอาน้ ามาใช้ได้หากจะ
ให้จ่ายถึงที่ก็คงจะเกินสมควรครับ เราจึงควรซื้อถังบรรจุน้ าไว้เป็นจุดเพ่ือให้ชาวบ้าน
ได้มีน้ าใช้ในช่วงที่คลาดแคลน ไม่ต้องห่วงเรื่อง สตง. และไม่เดือดร้อนทั้งชาวบ้าน 
นายก และสมาชิกสภาครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับ ในเรื่องการบริการรถน้ าของเทศบาลผมก็จะแสดงความคิดเห็น 

ถ้าหากชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนจริงๆก็คงจะสมควรให้ความช่วยเหลือ แต่หากบาง
รายที่เอาน้ าไปใช้แล้วก่อให้เกิดรายได้ผมว่าควรจะแยกออกมาอีกประเด็น ควรจะเสีย
ค่าบริการให้เทศบาลบ้างโดยก าหนดค่าบริการ ส่วนงานพิธีต่างๆ เช่น งานศพ งาน
แต่งงาน ก็แยกอีกประเด็นครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ปัญหานี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนน าครับ คือ ตอนนี้ชาวบ้าน

คุ้นเคยแล้วเพราะเราให้เขามาตลอด แต่ถ้าท่านหยุดให้บริการปัญหาตามมาแน่ๆ 
ท่านนายกจะถูกต่อว่าก่อนเลยคนแรก มาตรฐานของท่านค าว่าความจ าเป็นมากน้อย
วัดกันตรงไหน และความเคยชินของชาวบ้านคือปัญหาทุกปัญหามาที่เทศบาลทุก
อย่าง เราต้องทบทวนก่อน แต่ผมเห็นด้วยกับท่านรองประธานสภาว่าเราต้องแยก
ระหว่างพี่น้องชาวบ้านกับธุรกิจครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ เกี่ยวกับการบริการน้ าผมคิดว่าเราจะไม่ช่วยเหลือก็คงเป็นไป

ไม่ได้ผมเห็นด้วยกับท่านรองประธานสภา เราต้องแยกนะครับ อย่างการท าสวนต้นไม้
ถ้าจ าเป็นเพราะจะตายเราก็ต้องให้บริการแต่ก็ต้องจ่ายค่าบริการด้วย ซึ่งเราก็ต้องมา
ถกกันเรื่องค่าบริการอีกที ทุกครั้งหากเขาจะมาขอใช้บริการไม่ควรรับบริการทาง
โทรศัพท์ ต้องเข้ามายื่นเอกสารเป็นหลักฐานเพ่ือป้องกันด้วยครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ในความคิดของกระผมนั้นเห็นด้วยกับท่าน สท.วสันต์ เราต้องคิด

ให้ดีๆครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ผมคิดว่าหากขอน้ าไปใช้ในการรถน้ าต้นไม้
ในสวนในช่วงฤดูแล้งซึ่งใครๆ ก็ต้องการน้ าหากเกิดความเดือดร้อน ปัญหาจะกระจุอยู่
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ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน งานจะหนัก ซึ่งหากสวนมีพ้ืนที่กว้างก็ต้องใช้น้ าเยอะและก็
ต้องขอบ่อย ซึ่งคนที่ต้องการน้ ามีหลายคน รถเราก็มีคันเดียวจะพอไหม เจ้าหน้าที่พอ
ไหมควรพิจารณาให้ดีๆครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     ผมขออนุญาตเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เท่าที่ฟังดูจะแยกออกมาได้ดังนี้ครับ ขอน้ าเพ่ือ

บริโภคและเพ่ืออุปโภคและก็เพ่ือการเกษตร มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ได้พูดเลยคือเรื่อง
กฎหมาย คงต้องสอบถามไปยังท่านปลัดว่า มีกฎหมายอะไรและเขาให้บทบาทเรา
มากน้อยแค่ไหน แต่ผมอยากจะน าเสนอข้อคิดเห็นว่าน้ ากินจะบริการอย่างเต็มที่และ
ในฤดูแล้งเราต้องค านวณว่าจะบริการต่อเดือนกี่เที่ยวของแต่ละหมู่บ้าน และไม่
สมควรอย่างยิ่งที่จะบริการถึงบ้าน เพราะ 1.เกิดความยุ่งยาก 2. อาจเกิดเหตุรถชน
รถติด ผมคิดว่าควรจะมีแท็งก์น้ าดื่มไว้บริการถังอาจจะประมาณ 1,000 ลิตร แต่
หากผู้ที่มาขอมีความจ าเป็นจริงๆก็มาเอาได้ หากจะให้เข้าไปบริการถึงในบ้านคงจะใช้
ส่วนตัวมากกว่า ผมคิดว่าควรจะมีขอบเขต เช่น หากมีงานศพ ขึ้นบ้านใหม่ ควร
บริการให้เต็มที่ แต่ต้องมีภาชนะรองรับที่พร้อม การบริการน้ าอุปโภคก็ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าถึงเวลาและจุดที่จะให้บริการ ส่วนการบริการน้ าเพ่ือการเกษตรควรจะ
มีมาตรการคือคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมและมีขอบเขต เช่น ให้บริการไม่
เกิน 3 เที่ยวต่อหนึ่งอาทิตย์ เพราะเม่ือเขารู้แล้วว่าน้ าไม่พอหรือจะหมดในคราวต่อไป
เขาจะได้รู้จักวิธีแก้ไขและหากแนวทางช่วยเหลือตัวเองผมจึงอยากหารือกับท่านปลัด
ว่ากฎหมาย ระเบียบ เปิดให้เราด าเนินการได้มากน้อยขนาดไหน ขอขอบคุณครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ ในเรื่องการคิดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายนั้นของกรมป้องกันเขาเป็น

โปรแกรมส าเร็จรูปโดยต้องใส่ราคาน้ ามัน ระยะทาง คีย์ เข้าไปจะค านวณ
ค่าธรรมเนียมให้อัตโนมัติครับ ซึ่งจะยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูง ผมจึงอยากจะให้ทุกท่าน
ได้ออกเกณฑ์ที่เป็นราคากลางๆและจะไม่มีการบริการนอกเขต นอกจากจะเกิดเหตุ 
สาธารณภัย วาตะภัย เกณฑ์นี้จะเป็นขอบเขตและเกาะก าบังให้คนงาน โดยมีข้อ
ก าหนดการให้บริการ ซึ่งบางครั้งการบริการก็เป็นการสิ้นเปลือก เช่น น ารถน้ าออก
ให้บริการน้ าแต่เมื่อไปถึงมีภาชนะรองรับน้ าถัง 200 ลิตรสองใบ กะละมัง พอหมดก็
ขอใหม่ ท าให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุซึ่งจริงๆแล้วต้องเตรียมถึงน้ ารองรับให้เพียงพอ
เพราะรถบรรทุกน้ าจุน้ า 6,000 ลิตร เดินทางไปจะเปลืองน้ ามันเพราะเป็นรถหนัก 
จึงต้องออกกฎเกณฑ์ว่าต้องเขียนค าร้อง ออกใบเสร็จ แล้วน้ าใบเสร็จยืนยันเพ่ือขอรับ
บริการ เราจะออกให้บริการก็ต่อเมื่อมีใบเสร็จรับเงินมาแสดงเท่านั้นและก็ต้องรอตาม
คิวด้วยครับ จึงต้องจัดท า หลักเกณฑ์การให้บริการเกี่ยวกับน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ือใช้
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับ การให้บริการน้ าคือบางบ้านแท็งก์อาจจะมีขนาดเล็ก จึงควร

แนะน าให้เตรียมภาชนะให้พร้อมหากจะออกให้บริการเป็นจุดจะต้องประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ผมขอเสนอแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. น้ าบริโภคจากการประปา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา 2. น้ าอุปโภคในครัวเรือน 3. น้ าใช้ในงานชุมชน เช่น งาน
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ศพ งานบุญ งานแต่งงาน 4. น้ าที่ใช้เพ่ือการเกษตรในสวนในไร่ และปศุสัตว์ เรา
จะต้องก าหนดอัตราค่าบริการต่อไปครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ แนวทางตามที่ท่านปลัดได้ให้มาผมเห็นด้วยครับ งานสาธารณะ 

งานแต่งงาน ให้บริการฟรี แต่ไม่เกิน 2 เที่ยวต่อวัน และค่าบริการ 300,500 ดู
ระยะทาง หากต้องการน้ าวันเสาร์ อาทิตย์ จะต้องขอในวันท าการเพ่ือน าใบเสร็จมา
ขอบริการในวันหยุด หากจะน าน้ าออกบริการในช่วงประกาศภัยแล้ง ควรไปเป็นจุด
และต้องแจ้งให้ผู้น า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์และเตรียมภาชนะรองรับตาม
สถานที่ที่เราก าหนดให้โดยท าเป็นตารางการออกให้บริการ และก าหนดว่าต่อคนไม่
เกินก่ีถังเพ่ือให้บริการอย่างท่ัวถึงเป็นเป็นธรรม ครับ 

นายธนา  แก้วจักร์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ การใช้น้ าของคนเปรียบเหมือนคนป่วย เราจะก าหนดไม่ได้ว่าวัน

เสาร์ อาทิตย์ ขอไม่ได้ ตามที่ท่าน สท.วสันต์ กล่าวไม่ถูกต้อง วันเสาร์ อาทิตย์ บางทีก็
จ าเป็นเราไม่รู้ว่าจะหมดเม่ือไหร่จะป่วยเมื่อไหร่ครับ 

นางล าดวน  จินา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านค่ะ ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในฤดูแล้ง เรื่องน้ าอุปโภค บริโภค ก็

ให้บริการตามที่เสนอมาแต่เพ่ือการเกษตรไม่ควรให้บริการ เราขุดบ่อน้ าไว้ที่บ้าน
มะกอกนาบัว และจะมีการสูบน้ าที่บ้านเข้าซ้อน ซึ่งหากผู้ท าการเกษตรเขาต้องการ
น้ าใช้ส าหรับผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมให้ไปกดเอาตรงนั้นดีกว่าไม่ต้องให้บริการ 
เพราะในฤดูแล้งเกิดเหตุไฟไหม้บ่อยเราถูกต าหนิมากที่ผ่านมา เพราะจะไปถึงที่เกิด
เหตุหลังคนอ่ืนตลอดและรถก็เป็นรถหนักวิ่งเร็วก็ไม่ได้และอีกอย่างน้ าไม่เตรียมไว้ใน
ถัง ควรออกเป็นระเบียบเลยว่าน้ าเพ่ือการเกษตรให้เขาช่วยเหลือตัวเอง ให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านแจ้งในที่ประชุมหมู่บ้าน ทุกวันนี้เขาต้องให้เราบริการให้ทางเดียวไม่
ช่วยเหลือตัวเองเลยคิดแค่ว่าเสียภาษีให้เทศบาลแล้ว 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับกระผมขอแก้ข้อพาดพิงครับ สท.ธนา อาจเข้าใจผิด เรื่องขาด

แคลนน้ ากับการป่วยแตกต่างกันครับอาการป่วยเราไม่รู้ว่าจะป่วยวันไหนแต่น้ านั้น
เมื่อเหลือน้อยผู้ใช้จะรู้ว่าเหลือน้อยแล้วและจะใช้ได้ในอีกก่ีวันจะหมดและกระผมบอก
ว่าให้ด าเนินการขอรับบริการในวันท าการคือช าระเงินเพ่ือจะได้รับใบเสร็จและ
สามารถน าใบเสร็จมารับบริการในวันหยุดได้ครับซึ่งง่ายแก่การด าเนินการ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน      หลายท่านออกความคิดเห็นผมก็ขอขอบคุณครับ ท าให้ผมได้ข้อเสนอแนวคิดที่

หลากหลาย ที่ท่าน สท.ล าดวน เสนอเรื่องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรผมเห็นด้วยเป็น
อย่างยิ่ง ทีผ่านมาเราถูกต าหนิเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้เราไปถึงที่เกิดเหตุช้า ถ้าสมมุติ
เจ้าหน้าที่น ารถไปบรรทุกน้ าดื่มหรือครึ่งถังพอเกิดไฟไหม้จึงน าน้ าที่เหลือไปฉีดได้นิด
เดียวหมด และรถเราก็เก่าแล้วส่วนน้ าใช้ก็ควรจะมีแท็งก์น้ าให้เขา สรุปคือ ค่าบริการ
ดังนี้ 1. ส าหรับน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา 500 บาท ร่วม
ค่าน้ าแล้ว 2. ส าหรับน้ าอุปโภคท่ัวไป 300 บาท 
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สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับตามที่สภาได้อนุมัติรายจ่ายเกี่ยวกับสถานีสูบน้ าดังเพลิง เราจะมีถัง 

6,000 ลิตรและปั้ม เราค านวณว่า ปั้มน้ า 6,000 ลิตรในสี่ นาที แต่ค่าใช้จ่ายที่
ตามมาคือค่าไฟฟ้า ถ้าประกาศเป็นภัยแล้งเราจะบริการให้ฟรี ถ้าเราสร้างเสร็จต้อง
ล็อควาล์วน้ าให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาเขียนค าร้องและให้เจ้าหน้าที่ไปเปิดน้ าให้ครับ  

นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับกระผมขอเสนอ 2 ประเด็นครับ 1. ล าเหมืองทุ่งเตียมปีที่แล้วขาด 

จึงอยากให้เทตัวยูคอล าเหมืองทุ่งเตียมครับ โดยได้รับการร้องขอจากนายฝายครับ 2. 
ได้รับค าเสนออยากให้ขุดลอกผักตบชวาล าน้ าไม่ยาวครับ อยากให้ดูสะอาดดูสวยงาม
ครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับผมมีเรื่องจะแจ้ง  ชาวบ้านบ้านนาบัว  เขาบอกเจ้าหน้าที่ที่เก็บ

ขยะเอาถังขยะเขาไปด้วยและผมขอฝากบอกท่านบริหารตามให้ด้วยครับ 
นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับผมขออนุญาต  หารือ  พ่ีน้องขอให้มาพูดเกี่ยวกับเหมืองกิ่วคอ

หมาฝากหารือกับท่านนายกเรื่องเหมืองกิ่วคอหมา อยากให้คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาขอน้ าจากกิ่วคอหมามาลงที่น้ าแม่ยาวบ้านทุ่งขามลงสู่ล าเหมืองทุ่งเตียม ล า
เหมืองทุ่งหัวขวาครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับผมได้รับเรื่อง  รถรับส่งผู้ป่วย รถอปพร.  เขากลางร่มมาขอเอารถ

ไปส่งสามีที่โรงพยาบาลเพราะไม่สบายฐานะเขาค่อนข้างยากจน  แต่ไม่มีใครไปส่งผม
เลยบอกเจ้าหน้าที่ไม่ว่างหรือเปล่า  จึงขอฝากฝ่ายบริหารช่วยดูด้วยครับ และควรจะ
มาตรการอย่างไรดีนะครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน      ต้องขอขอบคุณ  ข้อเสนอแนะและเสนอเรื่องให้ด าเนินการ  ผมจะว่าเป็นเรื่องๆ  ไป  

เรื่องเหมืองตัวยู  ทุ่งเตียม  เมื่อปีก่อนหัวเหมืองทุ่งเตียมขาดแต่เราได้ท าการซ่อมแซม
ชั่วคราว งบประมาณจะตกมาในเรื่องอุทกภัยปรากฏว่าด้วยความปรารถนาดีหลายๆ
ท่าน  ได้ไปช่วยซ่อมแซมและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ไปตรวจสอบสุดท้ายปรากฏว่า
มันใช้ได้แล้ว  ซึ่งเราก็พลาดโอกาสนั้นไป  งบประมาณเกือบล้าน  ตอนนี้อยากเรียน
ให้ทราบว่า  เรื่องมันไม่เกิด  ซึ่งขณะนี้วิตกครับ  แน่นอนครับทั้งเจ้าของเหมืองและ
ผู้ใช้  กลัวมันจะเกิดหรือคาดว่ามันจะเกิด  ท่านสมาชิกทั้งหลายครับเราท างานตาม
แผนและโครงการที่เสนอมาส่วนเรื่องผักตบชวา  สาเหตุมันไม่ได้อยู่ที่ขุดลอกอย่าง
เดียวครับแต่ฝ่ายที่เรากั้นน้ าเอาไว้มันไม่ให้ผักตบไหลไปครับตรงเราท าได้  แต่ต้อง
เสียสละงบประมาณในส่วนอ่ืนนะ  ผมจะของบที่อ่ืนมา  เขาบอกยังไม่ถึง  ๒  ปีเรื่อง
นี้เราจะด าเนินการอยู่ไม่ต้องห่วงครับ  แต่มันคงเป็นความส าคัญหลังๆไปโปรดเข้าใจ
ตามนี ้

เรื่องต่อมาผมจะไปลองถามพนักงานเก็บขยะและเรื่องรถ  อปพร.  และผม
จะไปสอบถามทราบแล้วจะก าชับไม่ให้เกิดขึ้นอีก  เรื่องของมลพิษ/ขี้หมูเหม็น        
แต่จริงแล้วมันเหม็นขนาดศูนย์เด็กอยู่ไม่ได้เลยไหมมันก็ไม่ใช่  แต่คนที่ผ่านไปมาเขา
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จะรับรู้  ผมอยากเสนอในสภานะครับยังไม่ได้ต้องการค าตอบตอนนี้นะครับ  ผมคิดว่า
โรงเรียนบ้านเข้าซ้อนเป็นสถานที่เหมาะสม  ถ้าเรามีความคิดที่คล้ายกันแล้วเจ้าของ
สถานที่ไม่ขัดข้องค่อยหางบประมาณ/แนวทางอ่ืนๆ  บ้านเข้าซ้อนจะได้มีโรงเรียนพ่ี
น้องบ้านเข้าซ้อนที่น าลูกไปเรียนที่อ่ืนจะได้น าลูกมาเรียนที่นี่  ผมอยากน าเสนอลอง
สอบถามดู  และอีกประเด็นหนึ่งคือ  ศูนย์วิทยุ/สถานีวิทยุชุมชน  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่วัด
ใหม่ชัยมงคล  เขาจะให้โยกย้ายและไม่ให้ตั้งที่นั้นแล้วทางเทศบาลจะขอให้มาตั้งที่
เทศบาลต าบล  ไหล่หิน  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่านคิดว่าจะน าเสนออย่างไร  
และเรื่องน้ ากิ่วคอหมา  ผมมีความสนใจสิ่งแรกที่ผมคิดต่อล าเหมืองกิ่วคอหมาลงมา
บ้านทุ่งขาม (บนแพะ)  นะครับ  ต่อมาลงที่ล าเหมืองใหม่  ได้หารือแล้วผมได้ให้
เจ้าหน้าที่/ช่างของเราไปตรวจสอบ  ปรากฏความว่า  ส่งไม่ได้ครับ  ท าให้น้ าผ่านมา
ไม่ได้เพราะมันสูงก็เลยมองไปที่บ้านขาม  จะเอาน้ าไปลงที่เหมืองฮ่องหม้อ  ปมก็ได้ไป
ติดต่อสถานที่ที่ต่อจากล าเหมืองปลายชลประทานกิ่วคอหมา  ปรากฏว่าผ่านพ้ืนที่
เอกชน  และเอกชนไม่ให้ผ่าน  ก็เลยเป็นเรื่องที่ล าบาก  ผมก็ลองถามไปที่บ้านทุ่งขาม  
ว่าเอาน้ าไปลงไม่ได้เรอ  ปรากฏว่าบ้านทุ่งขามไม่เอาน้ ากิ่วคอหมาครับ  เขาบอกน้ า
เขาพอแล้ว  เขาไม่อยากท านา  ๒  รอบ  เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยล าบากเขาบอกน้ า
กิ่วคอหมา  เผื่อเวลาต้องการมันไม่มา  แต่เวลาไม่ต้องการดันมา  ตอนนี้ก็เป็นเพียง
ความคิดตอ้งลองปรึกษาก่อน  แต่เรื่องท่ีเราต้องการความเร่งด่วนคือ  เรื่องสถานีวิทยุ  
และเราต้องคุยตอนนี้ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมขอเสริมท่านนายกครับปีนี้บ้านทุ่งขามต้องการใช้น้ ากิ่ว      

คอหมา  ไปขอสัมปทานแต่เขาไม่ยอมให้  เพราะปีนี้มันแล้งน้ าไม่พอใช้ท านา  
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับผมขอฝากไปยังฝ่ายบริหารท าโครงการเสนอฝ่ายเหนือจะได้

หรือไม่ก็ต้องลองดู ผมอยากให้ท าโครงการสูบน้ าจากล าเหมืองแม่ยาวไปลงอ่างเก็บ
น้ าแม่เถา ว่างท่อใต้ดิน หรือสูบน้ าก็ได้ อาจจะเป็นไปได้น าครับหากท าได้จะดีมากเลย
ครับเพราะท่ีนาแถวน้ ามีเยอะมากครับที่ต้องการน้ าท านาขอฝากด้วยครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ เรื่องกิ่วคอหมา  ผมขอเพ่ิมเติมหน่อยนะครับ  เมื่อ  3  ปีที่แล้ว

ยังปล่อยน้ ามาอยู่แต่เริ่มเกี่ยวข้าว  ตีข้าวแล้ว  เขาปล่อยน้ ามาที่นี่กองข้าวกระจัด
กระจายเต็มไปหมดแต่พอต่อมาชาวบ้านไปบอกไม่เอาแล้วน้ ากิ่วคอหมา  เพรามัน
สร้างความวุ่นวายและมันจ่อเข้านาเลย  เมื่อปีนี้มันแล้ง  เขาไปขอสรุปเขาก็ไม่ให้แล้ว
จริงแล้วบ้านทุ่งขามน้ าพอครับ  เพราะผมเคยท ามาเป็น  ๒๐  ปี  น้ าไม่ค่อยมีปัญหา
เรื่องการท านาแต่ปัญหาที่ว่าจะเอามาลงฝายหน้าทุ่งเตียม  มันเป็นไปได้อยู่   แต่เรา
ต้องขอผ่านที่เขาเพราะมันเป็นที่ของเอกชนครับ  ถ้าเขาให้ก็ดี  แต่ถ้าไม่ให้ก็จบครับ
คืออันนี้เป็นปัญหาครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับพูดถึงกิ่วคอหมา  ผมอยู่กับมันมานานครับ  ผมได้แต่สู้จนได้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในตอนนี้นะครับ  ที่ได้ใช้น้ าบางส่วน  ถ้าเราอยากจะขออยากจะได้
น้ ากิ่วคอหมา  มันเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับ  ถ้าแก้ไขเราขุดเสริมตั้งแต่สะพานแม่แก้  
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และใช้ล าเหมือนเคมีปล่อยไปลงทุ่งเตียมเลยครับ  ที่นี้ก็ไม่ต้องไปทุ่งขามเลยครับ  
ลองฝากให้ท่านนายกคิดนะครับมันมีความเป็นไปได้สูงเลยครับ  เราปล่อยล าเหมือง
เดิมทุ่งแพะหนองห้า  มันมีช่วงว่างอยู่เล็กน้อยจากหนองห้าไปแม่แก้  ถ้าเสริมโดยการ
ยกคันขึ้นสูงนะครับ  ถ้าผมมีโอกาสไปชลประทานผมก็จะคุยเรื่องน้ าก่ิวคอหมาเช่นกัน  
ถ้าทางเราทางสภา  ผู้บริหารเราร่วมใจกันผมว่าเราต่อลองกับชลประทานผมมีความ
เป็นไปได้สูง 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับผมจะขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิ่วคอหมานะครับ  จะให้ผม

เสนอคือมันมีความเช่นไปได้สูง  ต่อจากบ้านทุ่งขามเพราะมันจะใกล้กว่า  ถ้าทาน  
สท.วสันต์  เราจะได้แค่ทุ่งเตียมมันจะไม่ข้ามไปทุ่งขั้ว  เพราะฉะนั้นเขตต าบลไหล่หิน
เราจะอาศัยเหมือง  ๒  เส้นนะครับ  ที่หล่อเลี้ยงประชากรต าบลไหล่หินเรานะครับ  
ผมอยากจะหารือกับสภา  จะได้หรือไม่ถ้าเจ้าของเอกชนจะมีสักกี่เจ้าเราตั้ง
งบประมาณซื้อเลย  ซื้อผ่านเลยครับ  ถ้าเป็นไปได้เราปรึกษาแค่สภา  หรือพวกเราแค่
นั้นผมสนับสนุนเต็มที่   เพราะมันมาช่วยปากท้อง พ่ีน้องต าบลไหล่หินเรา             
ผมสนับสนุนเต็มที่ครับ 

นายสุวรรณ ศรีวิชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับผมเห็นด้วยกับท่านรองประธานสภาอย่างมากเลยครับ  พวกเรา

มาคุยกันมันเป็นประโยชน์ที่สุดเลยครับ  ผมเห็นด้วย  ขอบคุณครับ 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับคือเรื่องก่ิวคอหมาที่เหมืองทุ่งแพะ  มันมีเหมืองอยู่นั้นแล้วและมัน

หายคือมันสิ้นสุดตรงนั้นแล้วเข้านาไป  ต่อจากนาไม่กี่เจ้าก็จะมาเหมืองฮ่องหม้อ  
สมมุติเขาขายคงจะขายไม่ก่ีเจ้ามันไม่เยอะคงจะไม่ถึง  300 400...เมตร  แต่เหมือง
ทุ่งแพะความจริงเขาต้องการน้ าถ้ากิ่วคอหมาผ่าน  ที่เหมืองกิ่วคอหมา  เขาก็ต้องยอม  
เพราะเขาก็ต้องการใช้น้ าถ้าปกติน้ าบ้านทุ่งขามมันมาแต่จะถึงช้า  ทางใต้จะมีปัญหา
เรื่องน้ าเดี๋ยวผมจะลองไปสอบถามดูอีกที  ถ้าเป็นไปได้จะดีมาก  ผมขอเสริมแค่นี้ครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับผมเป็นคนบ้านนั้นถ้าใครมาซื้อที่ผม  ผมไม่ขายครับ  สาเหตุเพราะมันอยู่

นอกเขตของเราจะให้แบ่งโฉนดที่ดินมันเป็นไปไม่ได้ครับ  แต่จะพูดว่าประสบการณ์
ของการผันน้ าจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งสมัยตอนผมอยู่ที่ป่าตันนาครัว ผมท าเรื่องสูง
พลังงานไฟฟ้าครับ  สูบน้ าจากแม่น้ าจางมาลงล าน้ าแม่ทะระยะทาง  2  กิโลกว่า  
หากเราจะแก้ปัญหาโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อที่ดิน  ตอนนั้นที่ผมอยู่มันยังเป็นที่ใยหินอยู่
แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลแล้วเพราะมีท่อไฟเบอร์ก๊าซเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80-1.00 
เมตร  ซึ่งถ้าเราฝังลงไปในดินประมาณ  3  เมตร  แล้วด้นน้ าลงไปแล้วไปโผล่ปาก
เหมืองที่ท่านว่า  ระยะทาง  300-400  เมตร  เสียเงินไม่เยอะหรอกครับและมันไม่
กระทบกับการปลูกต้นไม้ของเขาด้วย  ตรงนี้จะใช้เงินไม่ค่อยสูง  แต่ที่ผมกังวลคือเรา
ต้องประสานกับก่ิวคอหมาให้ได้ว่าท่านจะให้เราใช้ไหม  จะปล่อยน้ าให้ไหม  ถ้าให้ฤดู
แล้งก็ปล่อยมาเพราะฤดูแล้งไม่ได้กลัว  บ้านเราจะได้ใช้น้ าได้ตลอด  เพราะฉะนั้นอาจ
ใช้เงินแค่ล้านกว่าบาทแต่ถ้าไปไล่ซื้อที่ผมว่าอาจจะเป็นหลายล้านแล้วเราก็ไม่ต้อง
เสี่ยงกับการใช้ที่ดินที่ผิดกฎหมายด้วย  ถ้าแบบนี้จะให้กองช่างลองค านวณ  ผมว่า
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แบบนี้หน้าจะได้มากกว่า  และเรื่องโรงเรียนที่ท่านกล่าวไว้  ที่มีผลกระทบกับสถานี
วิทยุ  ตอนนี้โรงเรียนผู้สูงอายุ  และห้องเล็กๆ  จะท าเป็นห้อง  ICT  เพ่ือให้คนมา
เรียนรู้การใช้  Internet  และโรงเรียนอย่างที่บ้านเข้าซ้อนก็จะได้ไม่เงียบเหงาถ้าได้
สถานีวิทยุก็ดีจะได้ประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ผมขออนุญาตน าเสนอเพียงเท่านี้ครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน      ประเด็นที่ผมอยากจะพูดเพ่ิมเติมคือเรื่องสถานีวิทยุอยากจะสอบถามในที่ประชุมว่า

มันท าได้  ไหนๆเขาจะย้ายเราขอย้ายมาที่นี้เลยท่านเห็นด้วยไหมขออนุญาตท่าน
ประธานสภานะครับส่วนการโฆษณาจะไม่มีนะครับนอกจากมาบริจาคให้ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับผมขอเอาประสบการณ์  มาพูดเรื่องวิทยุชุมชน  จะมีกฎเกณฑ์อยู่นั้นข้อ

หนึ่งว่าวิทยุชุมชนโฆษณาได้  แต่  1  ชั่วโมงไม่เกิน  7  นาที  เพราะฉะนั้นเราจะเก็บ
อย่างไรเดือนละ  500  บาทพูดอะไรได้บ้าง  หรือเวลาพักก็มีการโฆษณา 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน      นโยบายวิทยุตอนนั้น  ผมบริจาคเดือนละ  3,000  บาท  แต่ผมเคยพูดกับหนานเอ  

ว่าเรามาท าวิทยุชุมชนกัน  แต่หนานเอ  บอกว่าจะต้องมีเวลาเป็นของเขา  แต่มันไป
ขัดกับที่วัดป่าชัยมงคลเขาจะให้จัดแนวธรรมะอย่างเดียว  หนานเอ  เลยบอกท่านายก
อย่างเดียวใครจะมาฟังหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้เป็นไง  ที่ผมพูดก่อนหน้านี้ถ้าบอกท่าน
เห็นด้วย  ผมก็จะท าเรื่องไปให้ย้ายมาที่นี่ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายผมจะพยายามไม่ให้มี   
แต่ถ้ามเีราก็ต้องมาคุยกันก่อนแต่เบื้องต้นผมต้องลงคุยกับสภาท่านว่าอย่างไรบ้างครับ 

ที่ประชุม    -  เห็นด้วย 
 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     กิ่วคอหมา  ผมอยากจะพูดเรื่องกฎหมายอยู่ข้อหนึ่ง  รู้สึกว่าต่ ากว่า  7  เมตร  

แผ่นดินนี้ถือว่าไม่ใช่ของเรา  เป็นของหลวง  แต่ถ้าเราขุดแบบที่ท่านปลัดว่าชาวบ้าน/
เจ้าของที่ไม่สามารถคัดค้านได้  ผมคิดตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงแต่ก็ไม่ใช่จะไปล้ าเส้น
เขาเกินไป  อยู่ดีเข้าไปท าในที่ของเขา  แต่คงมีข้อแม้ว่าขุดแล้วถมให้แบบเก่า  และ
สามารถปลูกนาได้อย่างเก่า  คงจะต้องคุยกันเรื่องผมเชื่อว่าโครงการผ่านแน่ครับ  
ส่วนเรื่องการผันน้ าไปน้ าแม่ฮวกไปแม่เถา เป็นไปได้ครับ ผมเคยดูทางยูทรูป การท า
กาลักน้ า แต่ปัจจุบันมีวิวัฒนาการใหม่ที่จังหวัดน่านเขาเรียกว่าปั้มน้ าพญาแล้งซึ่ง
สามารถน าน้ าที่อยู่ต่ าขึ้นไปได้สูงถึงสามเมตรโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าโดยใช้ระบบ
สุญญากาศ ทุกอย่างเป็นไปได้ครับขอแค่ให้ทุกท่านร่วมกันด าเนินการครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา วันนี้ในที่ประชุมได้หารือกันหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องโรงเรียนและแนวทางที่ดีของกิ่ว

คอหมา  ก่อนที่เราจะประชุม  ผมขอพูดกับเพ่ือนสมาชิกด้วยกันสักเล็กน้อยนะครับ  
ที่ผ่านมาตามสบายผมให้เกียรติทุกท่าน  แต่ผมอยากย้ าเรื่องอ านาจหน้าที่ของสมาชิก
สภาเกี่ยวกับการบ ารุงทางน้ าทางบก  การช่วยเหลือพ่ีน้องชาวบ้าน  การช่วยเหลือพ่ี
น้องชาวบ้าน  และอีกเรื่องหนึ่งคือการให้ความร่วมมือกับทางเทศบาล  บางครั้งทุก
คนต้องมีอาชีพหลัก  ก่อนจะมาเป็นสมาชิกสภาแต่ในเมื่อเราสมัครแล้วเราก็ต้อง
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เสียสละ  เมื่อวันที่  19 สิงหาคม เราได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ซึ่งที่ผ่านมาก็
หลายท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  และเมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  วันแม่ก็ขาดหลาย
ท่าน  ต่อไปนี้ขอความร่วมมือให้ความส าคัญมากกว่านี้  ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2559  ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ 

 
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 ) 
 

(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 


