
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 25๖1 

วันพฤหัสบดีที ่ ๒  สิงหาคม  พ.ศ.25๖1 
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 เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
10. นายวสันต์ วรรณมณ ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
11. นายพินิจ จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
12. นายธนา แก้วจักร  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. นายเจริญ โสพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นายกรุงทอง สิงห์โทราช นายช่างโยธาช านาญงาน 
11.  นางพัทธนันท์    รักดิษฐ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12. นางสุชัญญา ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
13. นางสาวพิชญา พัตราภรณ์วิโรจน์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
14. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
15. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
16. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธาช านาญงาน 

-ส าเนา- 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 25๖1 เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวดมนต์
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1  ประจ าปี 25๖1        
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ไม่มี 
ประธานสภา  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่  1  ประจ าปี 2561  
ประธานสภา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน 2561 มีท่านไหนที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 

หรือว่าตัดออกในรายงานการประชุม เชิญเสนอในที่ประชุมสภา และแก้ไขต่อไปครับ 
กระผมขออนุญาตแก้ไขก่อนนะครับ ทุกท่านเปิดหน้าที่ ๒ ครับ ค าพูดของกระผม
ตอนสุดท้าย บรรทัดที่ ๑๓ ครับ ลบค าว่าคลองหมู่ ๓ ออกครับ เติมค าว่าร้องปู่สาม 
แทนครับ หน้าที่ ๘ ครับ ในค าพูดของกระผม ค าพูดที่ว่า เรียนเชิญท่านนายกได้เสริ 
เปลี่ยนค าว่า เสริ เป็น เสนอ ครับ หน้าที่ ๑๑ ครับ ค าพูดของกระผมในช่วงสุดท้าย
ครับ ค าพูด เส้นทางที่จะศึกษาดูงาน ให้ตัดค าว่า ได้ และ ที่ ออกครับ และตัดค าว่า 
มาจากบ้านนายออกเลยครับ และเติมค าว่า ซอยบ้านดาบต ารวจอนันต์ จะได้ค าว่า 
เป็นเส้นทางตรง ซอยบ้านดาบต ารวจอนันต์ ครับ ต่อไปหน้าที่ ๑๒ ครับ ค าพูดของ
กระผมช่วงที่ ๒ บรรทัดแรกครับ ค าว่า ขอบคุณท่านมงคลครับ ส าหรับปัญหาเรื่อง
ท่อร้องปู่สาม ตัดค าว่าบ้านออกครับ จะได้ค าว่า เรื่องท่อร้องปู่สามครับ หน้าที่ ๒๐ 
ครับ ค าพูดของกระผมในช่วงสุดท้าย บรรทัดที่ ๔ นับจากล่าง ที่ว่า ปี ๒๕๖๑ ที่อ่าน
มาครับ ให้เปลี่ยนค าว่า อ่าน เป็น ผ่าน ครับ มีท่านอ่ืนจะแก้ไขบันทึกรายงานการ
ประชุมไหมครับ เชิญท่านมคล  ช านาญการครับ   

นายมงคล   ช านาญการ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอแก้ไขค าพูดของผมในหน้าที่ ๑๒ ครับ บรรทัดที่ 

๒ ครับ แก้ไขค าว่า ล้อมบ้านหมู่ ๓ เป็นร้องปู่สามครับ ขอบคุณมากครับ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - มีท่านอื่นที่จะแก้ไข บันทึกรายงานการประชุมครับ ถ้าหากว่าไม่มีแล้ว กระผมจะขอ 
ประธานสภา มติจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย

สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  1  ประจ าปี 2561 ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมและตัดออกแล้วครับ 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 1 
    ประจ าปี  2561  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภา   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรียนเชิญครับ  
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมในนามของ หัวหน้าผู้บริหาร เทศบาลต าบลไหล่หิน 

ขออนุญาตเสนอญัตติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ของเทศบาล
ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ซึ่งในวาระนี้ถือว่าเป็นวาระแรกหรือวาระ
รับประการนะครับ บัดนี้ได้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลไหล่หิน จะได้
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หินอีก
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลไหล่หินจึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานสภาท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวทางนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ดังต่อไปนี้ 

สถานะการคลัง  
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้  

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 13,831,974.03 สตางค์  
1.1.2 เงินสะสม  จ านวน 6,168,246.57 สตางค์  
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 7,450,870. 50 สตางค์  
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน 

1 โครงการ รวม 27,000 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้การเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 0 โครงการ 
1.2 เงินกู้คงค้างจ านวน 0 บาท 

๑.2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
(1) รายรับจริง จ านวน 22,246,309.94 สตางค์ ประกอบด้วย 
    หมวดค่าภาษีอากร  จ านวน 401,952. 37 สตางค์ 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 172,326.66 

สตางค์  
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0 บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 8,970 บาท  
    หมวดรายได้จากทุน  จ านวน 0 บาท  
    หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน 9,449,483.82 สตางค์  
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 12,145,366 บาท  
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 6,448,000 บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 21,155,240 บาท 05 สตางค์ ประกอบด้วย 
    งบกลาง  จ านวน 8,472,474.56 สตางค์  
    งบบุคลากร  จ านวน 7,268,059 บาท  
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    งบด าเนินงาน  จ านวน 4,206,583.94 สตางค์  
    งบลงทุน  จ านวน  722,122.55 สตางค์  
    งบรายจ่ายอื่น  จ านวน 0 บาท 
    งบเงินอุดหนุน  จ านวน 486,000 บาท  
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 

6,448,000 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน 2,205,571.20 สตางค์ 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกลุ่มส ารองเงินสะสมจ านวน 0 บาท 
 
ต่อไปจะเป็นค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาล

ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  
  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

        
        
  รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 436,519.65 425,000.00 428,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
209,653.19 244,000.00 265,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 114,580.76 200,000.00 200,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 26,385.00 100,000.00 60,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 787,138.60 969,000.00 953,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 16,097,484.41 17,200,000.00 17,492,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
16,097,484.41 17,200,000.00 17,492,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,845,147.00 17,000,000.00 19,055,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
14,845,147.00 17,000,000.00 19,055,000.00 

รวม 31,729,770.01 35,169,000.00 37,500,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 10,371,830.00 12,407,604.00 13,865,070.00 
  งบบุคลากร 9,208,641.00 10,506,000.00 10,918,000.00 
  งบด าเนินงาน 6,831,762.63 8,337,800.00 8,632,030.00 
  งบลงทุน 2,539,450.00 3,128,596.00 2,871,900.00 
  งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 21,000.00 21,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 718,000.00 768,000.00 1,192,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 29,684,683.63 35,169,000.00 37,500,000.00 
รวม 29,684,683.63 35,169,000.00 37,500,000.00 

ต่อไปเป็นส่วนที่  ๒ เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลไหล่หิน  

            บันทึกหลักการและเหตุผล     
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของ เทศบาลต าบลไหล่หิน 

อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,580,500 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 250,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 3,324,030 
  แผนงานสาธารณสุข 380,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,849,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 410,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 490,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,311,400 
  แผนงานการเกษตร 40,000 
ดา้นการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 13,865,070 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 37,500,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

             โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 62 และ 65 จึงตราเทศ
บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
             ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
             ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
             ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 37,500,000 บาท 
             ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
จ านวนรวมทั้งสิ้น 37,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,580,500 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 250,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 3,324,030 
  แผนงานสาธารณสุข 380,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,849,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 410,000 

  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

490,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,311,400 
  แผนงานการเกษตร 40,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 13,865,070 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 37,500,000 
             ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
             ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของเทศบาลต าบล 
             ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

 
ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปนั้น คือร่างเทศบัญญัติซึ่งได้ลงรายละเอียดในเรื่องของ

งานด้านต่างๆให้กับทางสภาทราบครับ ส่วนรายละเอียดที่แน่นอนนั้นไม่ว่าจะเป็น
รายละเอียดที่เกี่ยวกับรายจ่ายงบประมาณ เงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้าง
ชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริการ 
รายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและวิธีการ  
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รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะและโครงการที่ด าเนินงานเองครับ กระผมจะขออนุญาตไม่
รายงานให้ทราบ ขอให้ท่านได้ศึกษาในเอกสารเพราะว่าจะเป็นการเสียเวลาครับ     
แต่จะน าเสนอในเรื่องของโครงการงบลงทุนให้ทางสภาได้รับทราบนะครับ และถ้า
ท่านสมาชิกท่านไหนมีข้อสงสัยก็ขอให้ท่านได้สอบถามกับทางฝ่ายบริหารได้นะครับ 
ขออนุญาตหารือในที่ประชุมนะครับว่ากระผมควรจะอ่านให้ท่านได้รับทราบในทุก
รายละเอียดหรือเปล่าครับหรือว่าท่านจะได้ศึกษาและอ่านรายละเอียดเองครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขออนุญาตตรงนี้นะครับว่าขอให้ท่านนายกได้อ่านแต่ละโครงการของแต่ละหมู่บ้าน 
ประธานสภา ครับโครงการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธาครับตั้งแต่หมู่ 1 ถึงหมู่ 6 ครับ 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - ขอให้ทุกท่านดูตามตารางสรุปการตั้งงบประมารรายจ่ายในข้อที่ 8 หมวดค่าท่ีดิน  
นายกเทศมนตรี และสิ่งก่อสร้างครับ ข้อ 8.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

งบประมาณที่ตั้งไว้คือ 300,000 บาท 8.2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และแสง
สว่างโดยใช้หลอด LED ตั้งไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 300,000 บาท 
8.3 โครงการปรับปรุงผิวถนนและผิวลานด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 300,600 บาท ข้อ 8.4 โครงการวาง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 14 จุด บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 299,000 บาท ข้อ 8.5 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสามแยกแม่ฮวก ตั้งไว้ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 300,500 บาท ข้อ 8.6 โครงการขยายไฟฟ้า
สาธารณะหมู่ 4 ตั้งไว้ในแผนงานเคหะและชุมชนจ านวน 300,000 บาท ข้อ 8.7 
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 300,500 บาท 8.8 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก 11 จุด หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน
292,000 บาท ข้อ 8.9 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและเสาซุ้มประตู
วัฒนธรรม บริเวณบ้านหมู่ที่ 1 ตั้งไว้ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 
518,800 บาท ขออนุญาตน าเรียนแผนงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพียงเท่านี้
ครับ ส่วนถ้าหากว่าท่านอยากจะทราบข้อไหนอีก กระผมจะได้ชี้แจงเป็นรายการ
ต่อไป ขออนุญาตครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้เสนอละชี้แจงญัตติ เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภา รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในที่ประชุมสภาเทศบาลครับ เรียนเชิญท่าน
รองประธานสภาครับ 

นายธนบัตร   จักร์ค า   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
รองประธานสภา ทุกท่านครับ ผมอยากจะเรียนถามทางฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดงบประมาณครับ   

ก็อยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานด้านงานบริหารทั่วไปครับ ทางคณะ
ผู้บริหารหรือท่านสมาชิกทุกท่านจะเห็นได้ว่า อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในต าบล
ของเราส่วนมากจะท าการเกษตร แต่กระผมดูแผนงานที่จัดสรรงบประมาณด้าน
การเกษตร จ านวน 40,000 บาทซึ่งไม่สมดุลกับอาชีพและประชากรที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมภายในต าบลของเราครับ ซึ่งผมคิดว่ามันคงจะน้อยเกินไปครับ    
ในแผนงานด้านอ่ืนๆ เช่นแผนงานการศึกษา การจัดสรรงบประมาณจะเยอะมาก 
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กระผมก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปท าอะไรบ้างครับ ขอรบกวนช่วยชี้แจงด้วยครับ   
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านรองประธานสภาครับ เกี่ยวกับข้อสงสัยในแผนงานด้านการเกษตร 
ประธานสภา ว่าจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และงานด้านการศึกษาที่จัดสรรงบประมาณเยอะ

จนเกินไปครับ มีท่านอื่นจะซักถามไหมครับ เชิญท่านประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ครับ 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ในโครงการที่ท่านนายกได้กล่าวมานี้ของบ้านหมู่ 4 นั้น เป็นการขยาย

เขตไฟฟ้าหรือว่าไฟกิ่งครับ อยากจะขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงครับ และในด้าน
การเกษตร กระผมก็ได้เห็นด้วยกับท่านรองประธานสภาครับ คืองบประมาณน้อย
เกินไปครับ ครั้งก่อนกระผมก็เคยเสนอไปครับว่า ต าบลของเราท าการเกษตรกันเยอะ
ครับ แต่ว่ามีงบน้อย ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับท่านรองประธานสภาครับว่าควรจะเพ่ิม
งบประมาณเข้าไปอีกครับ อาจจะเป็นเกี่ยวกับยาที่ใช้ในการเกษตร ซึ่งบางทีทาง
ชาวบ้านก็ไม่อยากที่จะรบกวนกับเทศบาล เพราะว่ามันช้าครับ ซึ่งถ้าได้งบประมาณ
จริงๆ กระผมก็จะแจ้งกับทางเกษตรกรว่าทางเทศบาลมีงบประมาณที่จะช่วยเหลือใน
เรื่องของการเกษตรครับ ก็ขอเพ่ิมตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ครับ ที่ได้ซักถามว่างานไฟฟ้าเป็นงานขยายเขต 
ประธานสภา หรือว่าเป็นงานไฟกิ่งครับ และงบส าหรับการเกษตรยังน้อยไปครับ มีท่านอ่ืนไหมครับ 

ถ้าไม่มีขอเรียนเชิญท่านนายกได้ตอบข้อซักถามครับ  
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ครับ ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้กรุณาสอบถามเรื่องงบประมาณรายจ่าย

เกี่ยวกับด้านแผนงานการเกษตร ก่อนที่กระผมจะเรียนชี้แจงกับผมจะขออนุญาตน า
เรียนรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณนะครับ ที่ตั้งไว้ 4๐,000 บาท โดยใช้เป็นค่าใช้
สอย 20,000 บาท และค่าวัสดุ 20,000 บาท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายอ่ืนๆนะครับ ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลไหล่หิน  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่า ใช้ จ่ าย ในการด า เนินงานการบริหารจัดการศูนย์บริ การและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลไหล่หิน และตามภารกิจถ่ายโอนตามประกาศ
คณะกรรมการกระจายอ านาจด้วยแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่ท้องถิ่น พ.ศ.2545 ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกิจการหน้าที่ของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการศูนย์ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตามพระราชบัญญัติดังนี้ 1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยน ามาจากแผนพัฒนาต าบล 4 ปี พ.ศ.2561 
ถึง 2564 หน้า 171 และตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าวัสดุจ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการการเกษตรรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายตามรายการบัญชีจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นค่าจัดซื้อพันธุ์พืชไม้ดอกไม้
ประดับและวัสดุทางการเกษตรต่างๆตามพระราชบัญญัติ 
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ข้อ 1 พระราชบัญญัติเทศบาลพ. ศ. 2496  
ข้อ 2 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับทางฝ่ายบริหารได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ

เทศบาลและพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจซึ่งเป็นภารกิจถ่ายโอนและประการ
ส าคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือเราได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาซึ่งเราได้มาจากการเข้า
ไปประชาคมและได้แผนพัฒนามาปี 2561 และ 2564 ซึ่งเข้าใจว่าเป็นการเพียงพอ
ส าหรับที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้ตามนี้นะครับ จริงๆแล้วทางด้านการเกษตรมีอะไรที่
เยอะแยะมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องน้ า เรื่องเหมืองฝาย อันนี้ก็
เกี่ยวกับด้านการเกษตรทั้งสิ้น ทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็ได้ด าเนินการตามที่เราได้ไป
ประชาคมและตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอเข้ามาครับ และถ้าหากว่าท่านอยาก
ทราบรายละเอียดก็อยากจะให้ทางฝ่ายเลขาช่วยชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อระเบียบ
และกฎหมายตามภารกิจถ่ายโอนครับ ขอเรียนเชิญครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เกี่ยวกับประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถาม

มานะครับมีด้วยกัน 2 เรื่องนะครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องของงบทางด้านการเกษตรนะ
ครับ มีความวิตกกังวลว่าเงินที่เราด าเนินการจัดสรรให้ด้านการเกษตรนั้น มีจ านวน
แค่ 40,000 บาท ก็อย่างที่ท่านนายกได้น าเรียนในที่ประชุมไปแล้วนะครับ ว่าแยก
เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกก็คืออุดหนุนภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายแผนขั้นตอนและการ
กระจายอ านาจ ก็คือเรื่องของการอุดหนุนศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 
ซึ่งจริงๆแล้วศูนย์ถ่ายทอดนั้นบุคลากรซึ่งเป็นเกษตรอ าเภอหรือเกษตรต าบลเป็น
ข้าราชการซึ่งสังกัดในส่วนของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ครับ  ซึ่งตรงนี้ส่วน
หนึ่งเขาก็มีงบประมาณในส่วนของเขาเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้การ
อบรมและเรื่องอ่ืนๆซึ่งเขาก็มีงบประมาณของเขาในการด าเนินการอยู่แล้วครับ 
ส าหรับที่เราอุดหนุนไปให้เพ่ิมเติมนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอาหารค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในวงเงินประมาณ 20,000 บาท เพราะว่าเราต้องอุดหนุนทุกทุกปีครับ 
บางปีทางเกษตรก็ขอมาอบรม ซึ่งบางปีก็ไม่ได้ขอมา เราก็ตั้งงบประมาณไว้ก่อนครับ 
ส่วนที่เราจะไปตั้งซื้อพันธุ์ข้าวหรือซื้ออะไรต่างๆแล้วแจกเกษตรกรในพ้ืนที่เหล่านี้   
เราไม่สามารถด าเนินการได้อยู่แล้วครับ เพราะระเบียบนั้นไม่สามารถที่จะน าไปซื้อ
เมล็ดพันธุ์ซื้อต้นไม้ซื้ออะไรที่แจกให้เกษตรกรเราได้ครับ ส าหรับประเด็นต่อมานะ
ครับ เงินอีก 20,000 บาท เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จริงๆแล้วพวกต้นไม้พันธุ์
ไม้เราไม่ได้ซื้อเอาไว้เ พ่ือแจกชาวบ้านครับ แต่เราซื้อไว้เพ่ือจะประดับตกแต่ง
ส านักงาน เราก็ใช้เงินส่วนนี้มาท า ส่วนความวิตกกังวลว่าถ้าเกิดโรคระบาดของข้าว 
ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่แพร่ระบาดเราก็สามารถใช้เงินส ารองจ่ายเอาไปท าได้อยู่แล้ว
ครับ เพราะว่าเงินส ารองจ่ายเราก็ตั้งไว้ประมาณ 2 แสนกว่าบาท ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็น
การคาดการณ์เพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ส่วนขั้นตอน
ของการช่วยเหลือที่ล่าช้า เพราะว่ามันต้องมีการรับรองจากเกษตรอ าเภอและทาง
เกษตรอ าเภอต้องออกมาตรวจสอบก่อนและรับรองว่ามีการระบาด และเราถึงจะ
อนุมัติเงินเหล่านี้เพ่ือไปช่วยเหลือเกษตรกรได้ครับ อาจจะเกิดความล่าช้าเพราะว่ามี
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ขั้นตอนในการด าเนินงานที่ต้องรออนุมัติครับ เราก็ต้องพูดตรงๆว่าเราไม่มีนักวิชาการ
การเกษตร ก็ขออนุญาตน าเรียนในส่วนของการเกษตรครับ ส่วนในเรื่องของประเด็น
ที่ว่าท าไมต้องตั้งงบด้านการศึกษาไว้เยอะ เพราะว่าเราเป็นหน่วยงานที่รับถ่ายโอน
ภารกิจด้านการศึกษามาครับ ขอให้ทุกท่านดูในร่างเทศบัญญัติหน้าที่ 22/54 ครับ  
ดูที่แผนงานการศึกษาครับ แผนงานการศึกษา 1,700,000 บาท เราจะเห็นว่าเป็น
งบทางด้านบุคลากรประมาณ 1.500.000 บาท ค่าเงินเดือนพนักงาน เงินเดือน
นักวิชาการศึกษา เงินเดือนครู ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กตามภารกิจ และจะเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับบุคลากรของเราอีก 45,000 บาท  
นอกนั้นก็เป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาครู แต่เราจะเห็น
รายจ่ายที่เยอะๆก็คือเรื่องจัดสรรส าหรับเด็กครับ หน้าที่ 24/54 เป็นค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบตามหนังสือสั่งการมาครับ และลองดูหน้าที่ 
25/54 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาตรงนี้อีก 1,300,000 บาทครับ  
ก็จะเป็นค่าใช้สอยต่างๆ รายจ่ายโครงการอบรมอบรมจัดท าสื่อ ถ้าหากเป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก็ท าพืชผักสวนครัวครับ แต่ที่เราจะต้องจ่ายมากที่สุดนั้น เปิดหน้าที่ 
27/54 ครับ ค่าอาหารเสริมนมครับประมาณ 4 แสนกว่าบาทครับ และดูที่เงิน
อุดหนุนส่วนราชการจ่ายเป็นอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ครับ  
เป็นเงิน 7 แสนกว่าบาทครับ นี่รวมทั้งโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุงและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเราครับ เปิดหน้าที่ 28 ครับ งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับอีก 2 แสน
กว่าบาทครับ ก็จะมีค่าจัดงานวันเด็ก ค่าอบรมจริยธรรมต่างๆ นี่คือเหตุผลบังคับที่เรา
จะต้องท าและจัดสรรงบประมาณให้กับงานด้านการศึกษาครับ ทางโรงเรียนไหล่หิน
ราษฎร์บ ารุงนั้นได้ฝากเงินไว้ที่เราและเราก็ต้องจัดสรรคืนให้กับทางโรงเรียนครับ    
ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนในสังกัดพ้ืนที่ของเราครับ ก็ขออนุญาตน าเรียนต่อที่ประชุมเพียง
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านปลัดครับ ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการเกษตร คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ 
ประธานสภา ความต้องการของพ่ีน้องชาวบ้าน ที่ส่งผ่านมายังท่านสมาชิกสภา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ถนนหนทาง โครงสร้างพื้นฐานต่างๆหรือว่าเรื่องของการเกษตร ทั้งเรื่องน้ า และเรื่อง
เหมืองฝาย ล้วนแต่เป็นเรื่องของด้านการเกษตรทั้งนั้นครับ ส่วนในเรื่องของด้าน
การศึกษา ก็ต้องขอขอบคุณที่ชี้แจงในเรื่องของงบ ทั้งเงินเดือนพนักงาน ค่านม 
ค่าอาหาร เงินอุดหนุนอาหารกลางวันทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไหล่หิน
ราษฎร์บ ารุงครับ ค าถามเกี่ยวกับท่านนายกนะครับ ที่ท่านประดิษฐ์ได้สอบถาม
เกี่ยวกับงานขยายเขตไฟฟ้าบ้านหมู่  4 ว่าเป็นขยายเขตหรือไฟกิ่งครับ                
ขอเรียนเชิญครับ 

นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เกี่ยวกับเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าของหมู่ 4 ครับ 

อยากจะขออนุญาตให้ทางท่านผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงครับ ขอเรียนเชิญครับ 
นายเจริญ   โสพันธ์ - เรื่องนี้ขอให้ท่านปลัดชี้แจงดีกว่าครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
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สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ความจริงแล้วในใบขวางนั้นไม่ได้เป็นไปตาม

ระเบียบครับ แต่ว่ากระผมได้ให้เจ้าหน้าที่เราจัดท าเพ่ือให้ง่ายในการดูครับ และจริงๆ
แล้วหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างโครงการของบ้านมะกอกนาบัวในข้อ 8.7 แต่ถ้าจะ
ดูตามเทศบัญญัติแล้วจริงๆไม่ได้เป็นโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับ แต่เป็น
โครงการหมวดเงินอุดหนุนครับ เป็นเงินที่ตั้งในหมวดเงินอุดหนุนครับ เพราะว่าเรา
จะต้องอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าครับ ซึ่งการออกแบบต่างๆ การก าหนดจุด ก าหนด
จ านวนเสาไฟฟ้า ก าหนดจ านวนไฟกิ่ง เราไม่ได้ออกแบบครับ แต่การไฟฟ้าจะเป็นคน
ออกแบบมาให้เราครับ และจะแจ้งยอดมาให้เราว่าเป็นเงินเท่าไหร่ ซึ่ง 2 จุดที่จะต้อง
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 นี้คือเราจะท าตั้งแต่หัวสะพานบ้านมะกอกนาบัว
มาถึงทางป่าช้าบ้านมะกอกนาบัวนี่คือ 1 จุดครับ ซึ่งจะประกอบด้วยสายดับคือสายที่
สามารถขยายเป็นไฟกิ่งและเสาแรงต่ า ส่วนจะได้กี่จุด กี่หลอด การไฟฟ้าเป็นคน
ออกแบบครับ นี่คือจุดที่ 1 ส่วนจุดที่ 2 จะท าที่ทางจากฝั่งทิศตะวันตกของบ้าน
มะกอกขึ้นไปทางป่าไม้และไปทางลานมันครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันครับ การไฟฟ้าจะ
เป็นคนก าหนด เพราะฉะนั้นรายจ่ายที่เราประมาณการคร่าวๆนี้ว่างบประมาณจะอยู่
ในวงเงินนี้ ส่วนยอดเงินจริงๆที่เราจะต้องอุดหนุนการไฟฟ้านั้นจะต้องเป็นไปตาม
หนังสือที่การไฟฟ้าแจ้งยอดหนี้มาให้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่อยากจะน าเรียนในที่
ประชุมครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยทุธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านปลัดครับ ที่ได้ชี้แจงครับ เรียนเชิญท่านรองประธานสภาครับ 
ประธานสภา  
นายธนบัตร   จักร์ค า   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
รองประธานสภา ทุกท่านครับ ผมขออนุญาตเสริมในส่วนของท่านเลขานุการสภาครับ ส าหรับบ้าน   

หมู่ 4 กระผมได้ปรึกษากับทางสมาชิกแล้วครับ ว่าจะขอขยายเขตไฟกิ่งครับ       
และบ้านหมู่ ๔ ตรงหน้าเขตป่าไม้ ผมก็ได้พาช่างไปส ารวจและได้ไปติดต่อกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคาครับ ถ้าหากจะด าเนินการเฉพาะไฟกิ่ง  จะใช้
งบประมาณอยู่ประมาณ 300,000 บาท ก็ได้รับค าตอบมาว่าถ้าจะขยายไฟกิ่ง
ระยะทาง 1 กิโลเมตร จะใช้งบประมาณอยู่ 180,000 บาท กระผมเลยบอกว่าจะ
ใช้ประมาณ 2 กิโลเมตร ก็ได้รับค าตอบมาว่าใช้งบประมาณ 320,000 บาท แต่พอ
พาช่างไปวัดจริงๆแล้วใช้อยู่ประมาณ 1 กิโลกว่าๆ ผมก็ขอชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านรองประธานสภาครับ มีท่านอื่นจะซักถาม หรืออภิปรายเกี่ยวกับ 
ประธานสภา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ

มติเลยนะครับ 
นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมอยากจะถามเกี่ยวกับโครงการของบ้านแม่ฮวกเกี่ยวกับถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตที่จะท าตั้งแต่สามแยกเข้าไปครับ ถ้าเราท าตั้งแต่สามแยกเข้าไป    
ฝั่งสามแยกจะสูงครับ แล้วจะมีปัญหาไหมครับถ้าจะขอเปลี่ยนแปลงว่าเอาจากทาง
โรงเรียนมาก่อนได้ไหมครับ ขอหารือในที่ประชุมครับว่าจะเปลี่ยนจุดที่จะเริ่มท าได้
ไหมครับ คือจะท าจากฝั่งโรงเรียนมาก่อนครับ ขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านมงคล  ช านาญการครับ ที่เป็นห่วงในเรื่องการลาดยางบ้านหมู่ 3 
ประธานสภา คือลาดตั้งแต่สามแยกเข้าไปหน้าโรงเรียน ก็ขอหารือกับท่านนายกและในที่ประชุม

สภาครับ ว่าจะเปลี่ยนจุดเริ่มในการท างานได้ไหมครับ คือใช้งบประมาณเท่าเดิม 
ระยะทางเท่าเดิม ถ้าหากว่าท่านนายกมีงบประมาณก็ขอสนับสนุนด้วยนะครับ      
ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจุดนะครับ 

กองช่างก็บอกว่าไม่มีปัญหาครับ ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้และในขณะเดียวกันถนนตรงนี้
ที่เหลืออยู่ที่ท่านประธานสภาได้กล่าวมาครับ  ว่าขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยหา
งบประมาณสนับสนุน ก็อยากจะขอให้ทางกองช่างได้ออกไปส ารวจและประมาณการ
ให้กระผมหน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านนายกครับ ส่วนที่เหลืองบประมาณท่ีเราได้ จ านวน ๓๐๐,๕๐๐  
ประธานสภา บาทนี้ ได้ ๒๕๕ เมตรนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีก

ไหมครับ ถ้าหากไม่มีก็ผมจะขอมติในที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 1 รับหลักการนะครับ 

ทีป่ระชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 1 รับหลักการ  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 
เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขั้นตอนต่อไปหลังจากท่ีเรารับหลักการเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการ 
ประธานสภา  แปรญัตติขึ้นมา 1 ชุดครับ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติซ้ าอีกรอบครับ หรือได้เสนอ

ญัตติในบางประเด็นครับ ซึ่งเราสามารถตั้งจากที่ประชุมเราได้อย่างน้อย 3 คน และ
ไม่เกิน 7 คนครับ อยากหารือในที่ประชุมว่าเราจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนดี
ครับข้อเสนอได้เลยครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 7 คนครับ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม  
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 คน โปรดยกมือ

ครับ   
ทีป่ระชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งด

ออกเสียง 0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 1 ครับ  
นายมงคล ช านาญการ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นางล าดวน  จินา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายบุญยภู บุญเรือง  และ  นายสุธรรม  จ าปา 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 1 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นางล าดวน  จินา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคน

ที่ ๑ จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
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 นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 2 ครับ  
นายธนา  แก้วจักร์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายมงคล  ช านาญการ  และ  นางล าดวน  จินา 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 2 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ 2  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 3 ครับ  
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายธนา  แก้วจักร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายสุธรรม  จ าปา และ นายบุณยภู  บุญเรือง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 3 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายธนา  แก้วจักร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

คนที่ 3  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 4 ครับ  
นางล าดวน  จินา - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายมงคล  ช านาญการ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

ผู้รับรอง 2 คน  นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  และ นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  4 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ทีป่ระชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายมงคล  ช านาญการ เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติคนที่ 4  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 5 ครับ  
นายพินิจ  จินะการ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายวสันต์  วรรณมณี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายมงคล  ช านาญการ  และ นายไพโรจน์  ดวงชัย 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  5 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายวสันต์  วรรณมณี เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติคนที่ 5  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 6 ครับ  
นายสุธรรม  จ าปา - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายไพโรจน์  ดวงชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายพินิจ  จินะการ  และ นายบุณยภู  บุญเรือง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  6 อีก หรือไม่หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายไพโรจน์  ดวงชัย เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ 6  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์  ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 7 ครับ  
นายไพโรจน์  ดวงชัย - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายสุธรรม  จ าปา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายพินิจ  จินะการ  และ นายบุญยภู  บุญเรือง 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  7 อีก หรือไม่หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายสุธรรม  จ าปา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

คนที่ 7  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ สภาได้ท าการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว จ านวน 7 คน 
ประธานสภา โดยคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการเสนอชื่อมีรายชื่อดังนี้ 

1. นางล าดวน  จินา 
2. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ 
3. นายธนา               แก้วจักร์ 
4. นายมงคล             ช านาญการ 
5. นายวสันต์  วรรณมณ ี
6. นายไพโรจน์  ดวงชัย 
7. นายสุธรรม   จ าปา 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ทั้ง 7 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้สมาชิกสภาที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 
เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ครบแล้ว 7 คน โดยคณะกรรมการแปรญัตติ   

ทั้ง 7 คน จะด าเนินการเลือกประธานและเลขานุการกันเองครับ ซึ่งตามความนัยข้อ 
๑๐๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  การนัดประชุมและเปิด
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
และเลขานุการสภา ได้แจ้งเป็นหนังสือเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านประชุม  
แล้ว กระผมจะเบรก 20 นาที เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการประชุมครับ 

(พักให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุม  20 นาที) เวลา 1๑.30 น. 
เริ่มประชุม ต่อ เวลา 1๑.๕0 น. 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภา  คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม คัดเลือกประธาน และเลขานุการเรียบร้อยแล้ว 
  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติแถลงต่อสภาครับ 
นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการคัดเลือกประธาน รองประธาน 

และเลขานุการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
๑. นายมงคล ช านาญการ ประธานกรรมการ 
๒. นางล าดวน    จินา  กรรมการ 
๓. นายธนา แก้วจักร์  กรรมการ 
๔. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กรรมการ 
๕. นายสุธรรม    จ าปา  กรรมการ 
๖. นายไพโรจน์  ดวงชัย  กรรมการ 
๗. นายวสันต์     วรรณมณี กรรมการ/เลขานุการ 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง    
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และ ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่
สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอวันรับค าแปรญัตติครับ  

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอวันรับค าแปรญัตติ เป็นวันที่ วันที่ 4 – 6 

สิงหาคม 25๖1 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน    

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ตามท่ีท่านมงคล ช านาญการ ได้เสนอวันรับค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 

25๖1 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน   
มีท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  มีมติ เป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ยื่นแปรญัตติตั้งแต่ วันที่  4 – 6 สิงหาคม       
พ.ศ.25๖1 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล     
ไหล่หิน จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 6 สิงหาคม 

2561 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือสรุปผลการ
แปรญัตติและรายงานต่อประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน กระผมจึงขอนัดประชุม
สภาครั้งต่อไปในวันที่ 10 สิงหาคม 25๖1 เวลา 09.30 น. เพ่ือพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระ 2 (แปรญัตติ) 
และวาระ 3  (ลงมติ) ต่อไปครับ   

 
ระเบียบวะระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๔.๑ เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคสลบริเวณหน้าบ้านทองค า หมู่ 3  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนเชิญท่านนายกได้เสนอและชี้แจงญัตติต่อท่ีประชุมครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา   
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  
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- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหน้าบ้านนางทองค า ถิ่นค ารพ หมู่ที่ 3  
หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทถ้าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.บริเวณหน้าบ้านนางทองค า ถิ่นค ารพหมู่ 3  
เหตุผล  เนื่องด้วยเทศบาลต าบลไหล่หินได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชนหน้า 29/33 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหน้าบ้านนางทองค า ถิ่นค ารพ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 
133,769 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหน้าบ้านนาง
ทองค า ถิ่นค ารพ  หมู่ที่ 3 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 57 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลไหล่หิน เนื่องจากได้พิมพ์ปริมาณงานโครงการก่อสร้างผิด 
จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.บริเวณหน้าบ้านนางทองค า ถิ่นค ารพ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 57 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 228 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  
ระเบียบข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543 
หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 29   การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นกระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหิน เพ่ือ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามหลักการและเหตุผลและค า
ชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ได้ชี้แจงและญัตติต่อที่ประชุมนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใด 
ประธานสภา จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ในระเบียบวาระที่ 4 นี้  เรื่องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย คือถนนสายนี้ครั้งแรกความกว้าง 3 เมตร จะเปลี่ยนจาก 3 
เมตร เป็น 4 เมตรครับ อยากจะเรียนถามท่านนายกว่าเปลี่ยนความกว้างจาก 3 
เมตร เป็น 4 เมตร แล้วงบประมาณจะเพ่ิมไหมครับ ขอเรียนถามครับ 

นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออธิบายเพ่ิมเติมนะครับ ว่าเนื่องจากเป็นการพิมพ์ผิด

แต่เพียงอย่างเดียวครับ แต่พ้ืนที่ในการก่อสร้างยังเท่าเดิมครับ งบประมาณก็เท่าเดิม
ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ได้ชี้แจงครับ เปลี่ยนเพราะเกิดจากการพิมพ์ความกว้างผิด  
ประธานสภา นะครับ จากเดิมเป็น ๓ เมตร จะเปลี่ยนให้เป็น ๔ เมตรครับ มีท่านอ่ืนจะซักถาม

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าหากไม่มีจะขอมติในท่ีประชุมสภาเลยนะครับ 
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ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหน้าบ้านนาง
ทองค า  ถิ่นค ารพ จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวะระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

๕.๑ พิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561       
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,712 บาท  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนเชิญท่านนายกได้เสนอและชี้แจงญัตติต่อท่ีประชุมครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา   
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล  

ไหล่หินนะครับ เพ่ือขออนุมัติกันเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 1,700,712 บาท โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 
 หลักการและเหตุผล ตามที่เทศบาลต าบลไหล่หินได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็น
ต้นมาเนื่องจากมีค่าสิ่งก่อสร้างจ านวนทั้งสิ้น 15 รายการตามรายละเอียดที่แนบท้าย 
ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ 

    กองช่าง/ค่าสิ่งก่อสร้าง   
 ๑. โครงการก่อสร้างอาคารประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลไหล่หิน จ านวน  ๑๗๙,๗๐๙  บาท 

    ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางกัลยา ไชยานนท์  ม.๑        
      จ านวน    ๔๕,๖๑๐  บาท 
    ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางทองค า ถิ่นค ารพ  ม.๓ 
         จ านวน  ๑๓๓,๗๖๙  บาท 

 ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางสมหมาย แก้วมูล ม.๑                 
จ านวน    ๓๐,๙๕๒  บาท 
 ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายปรัญชารัตน์ จ าปา ม.๑          
จ านวน    ๔๐,๘๗๖  บาท 

    ๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายอนันต์ แผ่นค า ม.๓  
         จ านวน  ๑๐๖,๗๕๘  บาท 

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายพ่อเผือ ช านาญการ ม.๑         
จ านวน    ๗๐,๘๘๙  บาท 
 ๘ .  โ คร งการก่ อส ร้ า งถนน  คสล .  บริ เ วณหน้ าบ้ านน า งสมกวน                      
จ านวน    ๙๗,๐๐๐  บาท 
 ๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายเสวก เกษณา ม.2                 
จ านวน    ๒๘,๐๐๐  บาท 
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 ๑๐ โครงการก่อสร้างล าเหมืองรูปตัวยู บริเวณข้างบ้านนายสุพรรณ ม.๑                
จ านวน    ๗๘,๙๑๕  บาท 

    ๑๑. โครงการวางท่อน้ า เสีย บริ เวณหน้าบ้านนายมนู  นิวาโต ม. ๖           
          จ านวน  ๑๘๕,๖๑๗  บาท 

 ๑๒. โครงการวางท่อน้ าเสีย บริเวณหน้าบ้านนางเสาร์แก้ว สิงห์ทอง ม.๒               
จ านวน  ๑๘๕,๖๑๗  บาท 
 ๑๓. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านนายทรงพล 
ม.๕       จ านวน  ๒๖๒,๐๐๐  บาท 

  ๑ ๔ .  โ ค ร ง ก า ร ขุ ด ล อ ก ล า ห้ ว ย  บ ริ เ ว ณ ล า ห้ ว ย แ ม่ ฮ ว ก  ม . ๑          
 จ านวน  ๒๑๙,๐๐๐  บาท 

 ๑ ๕ .  โ ค ร ง ก า ร ขุ ด ล อ ก ล า เ ห มื อ ง  บ ริ เ ว ณ ล า เ ห มื อ ง ทุ่ ง เ ตี ย ม                  
จ านวน    ๓๖,๐๐๐  บาท 

                       (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน)  รวมเป็นเงิน   ๑,๗๐๐,๗๑๒  บาท 
ดังนั้นจึงขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อ

หนี้ผูกพันตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 จึงเสนอ
ญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
ระเบียบข้อกฎหมาย ตามระเบียบและกฎหมายกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม(3) 2558 หมวด 5 ข้อ 59 ใน
กรณีที่รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
การเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้อีกไม่เกิน 1 ปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจ าเป็นที่ต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีก 1 ปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีกรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเงินและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม ดังนั้นกระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ต าบลไหล่หินเพ่ือขออนุมัติ กันเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ตาม
หลักการและเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงญัตติต่อสภาเทศบาลครับ ระเบียบวาระท่ี 5 นี้เป็นการ 
ประธานสภา กันเงินส าหรับโครงการในเทศบัญญัติปี 2561 ซึ่งเหลืออีก 15 โครงการที่ท าไม่ทัน 

ถ้าหากว่าเราไม่กันเงินไว้ เงินก็จะตกเป็นเงินสะสมครับ มีท่านใดจะซักถามครับ ถ้า
หากไม่มี กระผมขอมตทิี่ประชุมครับ 

ที่ประชุม - มีมติ เป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า ปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,700,712 บาท จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวะระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ในวาระนีก้็จะได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของ 
ประธานสภา เราหรือว่าเสนอแนวทางการพัฒนาในท้องถิ่นของเราครับ มีท่านใดจะน าเสนอปัญหา 

ขอเรียนเชิญท่านประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ครับ 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ผมอยากเสนอถึงแผนเทศบัญญัติในปีต่อไปของเทศบาลของเราครับ 

ภายในต าบลของเราน่าจะมีกล้องวงจรปิดติดจุดส าคัญของแต่ละหมู่บ้านนะครับ 
เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วท่านรองประธานได้เคยเสนอไปแล้วนะครับในเรื่องของกล้อง
วงจรปิดนี้ กระผมคิดว่ามีความจ าเป็นจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุของการ
วิ่งราว ถ้าหากว่าเรามีกล้องจับความผิดก็น่าจะช่วยเหลือกับทางหน่วยงานหรือ
ผู้เสียหายได้ไม่มากก็น้อยครับ กระผมก็อยากจะเสนอว่าน่าจะมีกล้องวงจรปิดในจุดที่
ส าคัญของแต่ละหมู่บ้านครับ อย่างเช่นบ้านมะกอกเมื่อปีที่แล้ว รถได้มาท าการดูด
ข้าว แล้วเกี่ยวสายไฟท าให้พังบ้านไปครึ่งหลังเลยครับ แต่พอดีมีกล้องวงจรปิดของ
บ้านใกล้เคียงได้บันทึกไว้ จึงได้คู่กรณีมาชดเชยค่าเสียหายครับ กระผมคิดว่าจึงมี
ความจ าเป็นครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านประดิษฐ์ครับ ที่ได้เป็นห่วงถึงความปลอดภัยของต าบลเราครับ 
ประธานสภา ซึ่งเราจะเห็นข่าวเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุ  ถ้ามีจุดเกิดเหตุที่ตรงไหนก็จะ

พยายามดูที่กล้องวงจรปิดครับ ซึ่งสามารถติดตามผู้ก่อเหตุได้ครับ มีท่านอ่ืนจะเสนอ
อีกไหมครับ ขอเชิญท่านมงคล  ช านาญการครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ อย่างแรกกระผมอยากสอบถามเกี่ยวกับการขุดลอกก าจัดผักตบชวาหลัง

ส านักสงฆ์บ้านแพะครับ กระผมว่าคงจะท าตอนนี้ไม่ได้แล้วครับ คงจะต้องท าหลังฤดู
ท านาครับ ซึ่งกระผมก็ได้ชี้แจงกับทางชาวบ้านแล้วครับ ว่าการท าเรื่องขอไปต้องมี
ขั้นตอนซึ่งอาจจะไม่ทัน ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับ 
ตรงสามแยกบริเวณหน้าบ้านกระผมครับ มีการขุดวางท่อระบายน้ าแนะน าคอนกรีต
ไปเท ปรากฏว่าตอนนี้เกิดการช ารุดครับ ท าให้การสัญจรไปมาล าบากครับ กระผม
อยากจะเสนอว่าขอให้ทางคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่น ายางที่ส าเร็จไปอัดเพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาที่จุดนั้นครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านมงคลครับ ส าหรับงานขุดลอกก็ได้กันเงินแล้วครับ อีกเรื่องหนึ่งคือ  
ประธานสภา บริเวณสามแยกหนองห้า ที่จะเลี้ยวไปทางบ้านท่านมงคล บริเวณที่วางท่อเกิดการ

ช ารุด เสียหาย การเดินทางก็ล าบากครับ กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ก็ขอทางท่านนายก
ได้ช่วยดูแลหน่อยนะครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกท้ัง 2 ท่านที่ได้เสนอเรื่องทั้ง

แก้ไขและเพ่ิมเติมเกี่ยวกับในเรื่องแรก ในเรื่องการติดตัง้กล้องวงจรปิด จริงๆแล้วเรื่อง
นี้ทางส่วนกลางก็มีหนังสือเน้นย้ ามาทางเทศบาลก็ว่าสมควรให้มีการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดตั้งจุดต่างๆ และให้เสนอของบประมาณไปนะครับ ทางเทศบาลของเราก็ไม่ได้นิ่ง
เฉยเพราะว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นและเป็นเรื่องดีครับ เพ่ือเป็นการป้องกันในเรื่องของ
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อุบัติเหตุหรืออาชญากรรมตลอดจนเรื่องของยาเสพติดและเรื่องอ่ืนๆครับ  แต่จนถึง
ตอนนี้ทางเทศบาลก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณท่ีเราได้ขอไปนะครับ และใน
ขณะเดียวกันงบประมาณของเราก็มีข้อจ ากัดครับ ซึ่งที่ผ่านมาทางฝ่ายบริหารก็ได้น า
งบประมาณส่วนที่ฝ่ายบริหารมีอยู่แล้วอย่างจ ากัดน าไปท าในสิ่งที่จ าเป็น  และใน
ขณะเดียวกันกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆส่วนหนึ่งก็มาจากส่วนบุคคล ซึ่งก็มีอยู่
บ้าง แต่ว่าไม่เพียงพอครับ ดังนั้นจึงอยากจะขอน าเรียนที่ประชุมในที่นี้ว่าในโอกาส
ต่อไปเราจะให้ความส าคัญไม่ว่าจะเป็นแผน 4 ปี หรือเทศบัญญัติในปีต่อไปหรือเรา
อาจจะของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนในโอกาสต่อไปครับ แต่ข้อต่อไปคือ
ท่านมงคลครับ ตอนนี้ฉันได้เสมอในเรื่องของการซ่อมแซมถนนอันนี้เราก็จะให้ทาง
กองช่างเข้าไปส ารวจและด าเนินการต่อไปครับ ต้องขอขอบคุณมากครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านนายกครับ ส าหรับเรื่องกล้องวงจรปิดครับ กระผมคิดว่าต าบลของ 
ประธานสภา เราน่าจะมีประมาณ ๕ จุดครับ ก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกด้วยครับ 

บริเวณหน้าบ้านดาบอนันต์ มีท่านอื่นจะเสนอในวาระอ่ืนๆอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผม
ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - การประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งที ่1 ประจ าปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ ๒  
ประธานสภา สิงหาคม 2561 บัดนี้ก็ถึงเวลาละครับ ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  และ

คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ประชุมร่วมกัน  ขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุม  เวลา  12.20 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) 
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(ลงชื่อ)    ธนา    แก้วจักร์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายธนา  แก้วจักร์) 
 

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

(ลงชื่อ)      ชาญยุทธ  ไชยานนท์              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
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(ลงชื่อ)สิบต ารวจตรี                       ผู้จดรายงานการประชุม 
              (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 
 (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุธรรม   จ าปา ) 
         

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวสันต์    วรรณมณี ) 
 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร) 
 

(ลงชื่อ)                                กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)                                              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 
 
 
 
 


