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ผู้มาประชุม
ลำดับที่ ซ่ือ - สถุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ

๑. ร้อยตำรวจตรีสมัย นาริบทร์รักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัย นารินทร์รักษ์

๒. นายสมบูรณ์ ภูครองตา รองประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมบูรณ์ ภูครองตา

๓. นายจักรกฤษ จำปาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ จักรกฤษ จำปาศรี

(̂ . นายวัชราภรณ์ แข็งขยัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วัชราภรณ์ แข็งขยัน

๕. บายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ พาย ตองอ่อน

๖. นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วีรวุฒิ เพชรลาชัย

๗. นายยุทธนา วารุกะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ ยุทธนา วารุกะ

๘. นายอาทิตย์ ชัยจันทรา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อาทิตย์ ชัยจันทรา

๙. นายทองทูล สุวะศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ ทองทูล สุวะศรี

๑๐. นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เลื่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อุไรรัตน์ จันทร์เลือน

นายอดศกด ภูพระอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อดิศกด ภู่พระอินทร์

๑๒. นายสุนทร สุดแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหอคำ สุนทร สุดแก้ว

ผ้ไม่มาประชุม

ลำดับที่ ซ่ือ - สถุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
๑. นายอุทัย นาหอคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ -ลาปวย-

ผู้เข้าร่วมประซม
0 0 /4

ตำแหน่ง
๘* ๘!ลาดับท ซอ - สถุล ลายมอซอ

๑. นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ อัมพร ชัยเสนา

๒. ร.ต.อ.ซยพันธ์ วารี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ซยพันธ์ วารี

๓ . นางนิตยา กิจจรรยา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นิตยา กิจจรรยา

(ริ̂. นายธนกฤต อาษาจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ธนกฤต อาษาจิตร

๕. นายธนภัทร นาหอคำ ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ธนภัทร นาหอคำ

๖. นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดบึงกาฬ ประจวบ เจี้ยงยี่

๗. นายปฏิพล ต่อศรี ผู้ใหญ่บ้านสะง้อ หมู,ที่ ๒ ปฎิพล ต่อศรี

๘. นางนันทยา ลาวัดพรม ผู้อำนวยการกองคลัง บันทยา ลาวัดพรม

๙. นางสาวรสธร สิงห์บุดดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ รสธร สิงห์บุดดี

๑๐. นายชัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ชัยเนตร มืนเทน

©)©. นางสาวณัฐวดี นามบุปผา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ณัฐวดี นามบุปผา

๑๒. นางจารุวรรณ วิธุระ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จารุวรรณ วิธุระ
๑๓. นางนิรัญ เดชเมือง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นิรัญ เดชเมือง

(5)(̂ . นางสาวสถาพร คำพุทธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สถาพร คำพุทธา

©(เ̂ . นายอำนาจ วิธุระ หัวหน้าสำนักปลัด อำนาจ วิธุระ



-๒-

ผู้เข้าร่วมประซม

ลำดับที่ ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ

๑๖. บางนํ้าฝบ ไซใยเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นํ้าฝน ไซใยเย็น

๑๗. นางสาวปัญญาภรณ์ สันติวิริยาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ปัญญาภรณ์ สันติวิริยาภรณ์

(9)̂ 5. นายบวพล สีซมภู หัวหน้าฝ่ายการโยธา นวพล สีซมภู

๑๙. นางวงจันทร์ สีซมภู หัวหน้าฝ่ายปกครอง วงจันทร์ สีซมภู

๒๐. นายวิทยา จรัสแสงเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลหอคำ วิทยา จรัสแสงเจริญ

/เร ิมประ,?เมเวลา
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐

นายสุนทร สุดแก้ว 
}ลัดทศบาล/เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายพาย ตองอ่อน 
สมาขิกสภาฯเขต ๒

-๓-

เรียบท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/  ๒๔๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ 

ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ บ ัดน ี้ถ ึงเวลาประชุมแล้ว ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่า 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ อยู่ในตำแหน่ง ๑๒ คน มีสมาชิกสภาฯ ลา ๑ ท่าน เข้าร่วม 

ประช ุมครบองค ์ประช ุม ขอเชิญ ท ่านประธานสภาๆ จ ุดธ ูปเท ียนบ ูชาพระรัตนตรัย และ 

ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

(จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)

วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๔ ประจำบี 

๒๔๖๔ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปีดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ จากประธานสภาเทศบาล

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕:๖๔ กระผมได้เข้าร่วมคณะกรรมการสภาเทศบาลจังหวัด 

บึงกาฬผู้ได้รับการคัดเลือกมี ๒ ท่าน 

๑. บายวาบี เบระส ุระ ประธานสภาเทศบาลเม ืองบ ึงกาฬ 

๒. นายก้า ขดาซล ประธานสภาเทศบาลตำบลปงไฮ

กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบเท่านี้ครับหากทางคณะผู้บริหารมีเรื่องแจ้งให้ทราบเชิญครับ

๑.๒ จากนายกเทศมนตรี

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผม นายอ ัมพร ช ัยเสนา นายกเทศมนตร ีตำบลหอคำ ว ันน ี้ม ิเร ื่องแจ ้งให ้ทราบม ี 

บ ุคลากรของเทศบาลตำบลหอคำ คือคุณพัฒนา สุขมา ผ ู้ช ่วยเจ ้าพน ักงานการเง ินและ 

บัญชี เกษียณอายุราชการ และคุณณัฐวดี นามบ ุปผา น ักจ ัดการงานท ั่วไปปฏ ิบ ัต ิการ ได้ 

โอนย ้ายกล ับภ ูม ิลำเนา ว ันน ี้จ ึงอยากขอเร ียนเช ิญ สมาช ิกท ุกท ่าน คณ ะผ ู้บร ิหารและ 

ผ ู้เข ้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมกันบายศรีส ่ฃวัญผูกแขนร่วมกันหลังเล ิกประช ุมสภาครับ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เร ื่องร ับรองรายงานการประช ุมสภาสม ัยว ิสาม ัญ  สม ัยท ี่ ๑/ ๒๔๖๔ เม ื่อว ันท ี่ ๓ 

พฤษภาคม ๒๔๖๔ ที่ได้แนบกับหนังสือเชิญประชุม ทุกท่านคงอ่านทำความทำเข้าใจแล้วมี 

สมาชิกท่านใดแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ...เชิญท่านพาย ตองอ่อน ครับ

เร ียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข ้าร ่วมประชุมท ุกท ่าน 

กระผมนายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาฯเขต ๒ ขอแก้ไขคำพูดของผมเองหน้าที่ ๑๙ บรรทัด 

ท่ี ๔ จากคำพูดที่ว่าไม่มีทางที่เขาจะไม่ขอใช้พื้นที่ไม่ติดถนน ขอแก้ไขไม่มีทางที่เขาจะไปขอ 

ใช้พื้นที่ แก้ไขจากไม่เป็นคำว่าไปครับ

/ร.ต.ต.สมัย...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๕

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายนายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

มีสมาช ิกท ่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ ิ่มเต ิมหรือไม่ครับ.-.หากไม'ม ีผมจะขอมติเพ ื่อ 

รับรองรายงานการประขุมนะครับ หากสมาซิกเห็นชอบรับรองรายงานการประขุมยกมือครับ

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ -

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่ ม ี -

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่ มี -

เรื่องเสนอขึ้นใหม่

๕.๑ ญัตติขอความเห็บชอบขอใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงนํ้าจืด

๕.๒ ญ ัตต ิเสนอโอนลดงบประมาณและโอนไปตั้งจ ่ายรายการใหม่ ประจำป ีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุข)

๕.๓ ญ ัตต ิเสนอโอนลดงบประมาณและโอนไปตั้งจ ่ายรายการใหม่ ประจำป ีงบประมาณ  

พ.ค. ๒๕๖๔ (กองช่าง)

๕.๔ ญ ัตติขอความเห ็นขอบการโอนหอกระจายข่าวของบ้านสะง้อ หมู่ท ี่ ๒ให้ก ับเทศบาล 

ตำบลหอคำ

๕.๕ ญัตติขอความเห็นชอบการส่งมอบพัสดุโครงการพัฒนาแหล,งนํ้าบาดาลเพื่อแก้ไขปีญหา 

การขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำเสนอขอมติที่ละเรื่องครับ เริ่มญัตติ ๕.๑ ญัตติขอ 

ความเห็นชอบขอใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงนํ้าจืด เชิญครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข้าพเจ้า นายอัมพร ชัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติซอ 

ความเห ็นชอบขอใช ้พ ื้นท ี่เพ ื่อจ ัดต ั้งศ ูนย ์ว ิจ ัยและพ ัฒ นาการเพาะเล ี้ยงส ัตว ์น ํ้าจ ืด  โดย 

สำน ักงานประมงจังหวัดบ ึงกาฬ ได ้ดำเน ินการเสนอจัดต ั้งศ ูนย ์ว ิจ ัยและพ ัฒนาแหล่งน ํ้าจ ืด 

บ ึงกาฬต ่อกรมประมง ณ หนองปลาด ุก ตำบลหอคำ อำเภอเม ืองบ ึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

เพื่อให้บริการด้านการเพาะพันธุสัตว์นํ้าจืดต่อเกษตรกรประซาซนทั่วไป และผู้สนใจในพื้นที่ 

รวมถ ึงการเสร ิมสร ้างองค ์ความร ู้ด ้านว ิชาการประมงให ้ก ่อเก ิดประโยชน ์ส ูงส ุดภายใน 

จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณสมบัติชองแผ่นดิน ประเภทผลเมืองใช้ร ่วมกัน 

เลขที่ น.ค. ๐๔๑๙ โดยประมงจ ังหว ัดบ ึงกาฬได ้ประมาณ การค ่าก ่อสร ้างท ั้งส ิ้น  จำนวน 

๔๐,0๐0,๐๐๐ บาท (ตามเอกสารแนบท้ายแบบเสนอญัตติ)

เพ ื่อให้เทศบาลตำบลหอคำ พ ิจารณาอนุญาตการขอใช้พ ื้นท ี่ด ังกล่าว ตามอำนาจ 

หน ้าท ี่ในการด ูแลร ักษาและค ุ้มครองบ ึองก ันท ี่ด ินอ ัน เป ็นสาธารณ สมบ ัต ิของแผ ่นด ินท ี่ 

ประชาซนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามความในมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง

/แห่งพระราชบัญญัติ...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายประจวบ เจ้ียงย่ี 
ประมงจังหวัดบึงกาฬ

แห ่งพระราซบัญญ ัต ิล ักษณะปกครองท ้องท ี พ.ศ. ๒๔๕๗ ทีกำหนดให้นายอำเภอมีหน้าท ี 

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น'ในการดูแลรักษาแลคุ้มครองน้องกั'นทีดินอันเ'ปนสาธารณ 

สมบัติของแผ่นดินที่ประซาซนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิงซ ึงเป ็นสาธารณประโยซน์อ ีนอัน 

อย ู่ในเขตอำเภอโดยขอความเห ็นซอบจากผ ู้ว ่าราซการจังหวัด และปฏ ิบ ัต ิตามประมวล 

กฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวช้อง

จึงเรียนมาเพ ื่อโปรดพิจารณานำเข ้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัย 

วิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาต่อไป

ก ่อนท ี่ประช ุมจะม ีมต ิเห ็นซอบอยากทราบรายละเอ ียดและผลกระทบผลได ้ผลเส ีย 

ของชุมซนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและหากทางผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ ้านท่านสามารถ 

ปรึกษาหารือกับซาวบ้านได้โนการขอมติเห็นซอบในวันนี้หรือมีข ้อสงสัยก็สามารถสอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ เทศบาลตำบลหอคำได้เชิญท่านประมงจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมประชุม 

ด้วยครบ

ขอเรียนเชิญประมงจังหวัดบึงกาฬได้อธิบายเพิ่มเติมหากสมาซิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วม 

ประชุมท่านใดสงสัยสามารถสอบถามกับประมงจังหวัดบึงกาฬได้ เชิญครับ

-๕-

เร ียนท ่านนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาฯ สมาช ิกสภาฯและผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุก 

ท ่านกระผมนายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจ ังหว ัดบ ึงกาฬ วันนี้ได้มีโอกาสมาขึ้แจงการจัดตั้ง 

ศ ูนย ์ว ิจ ัยและพ ัฒนาการเพาะเล ี้ยงส ัตว ์น ํ้าจ ืด ส ืบเน ื่องจากจังหวัดบ ึงกาฬแยกจากจังหวัด 

หนองคาย ต ั้งแต ่ป ี ๒ ๕๕๔  เป ็น จ ังห ว ัดบ ึงกาฬ  และม ีศ ูน ย ์ป ระมงน ี้าจ ืด อย ู่ท ี่จ ังห ว ัด  

หนองคายแห่งเด ียว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ทางประมงจังหวัดบึงกาฬได้เสนอขอจัดตั้งข ึ้นท ี่ บ้าน 

หนองจ ันทร์ อำเภอศรีว ิไล จ ังหว ัดบ ึงกาฬ แต ่ไม ่ได ้ร ับการอน ุม ัต ิจากกรมประมงจ ังหว ัด 

หนองคาย เขาแจ้งว่าสามารถดูแลได้ ทางประมงจังหวัดบึงกาฬก็เห ็นถ ึงความไม่สะดวก จึง 

ได้ยื่นเรื่องให้ผู้ว่าราซการจังหวัดบึงกาฬพิจารณา และแจ้งให้ผมหาสถานที่ดำเนินโครงการ 

ผมได ้เข ้าปรึกษาก ับท ่านนายอำเภอเม ืองบ ึงกาฬ ท ่านธีระพล ชุนพานเพิง แจ้งว่าในพื้นที่ 

ตำบลหอคำ บ ร ิเว ณ ห น อ ง ป ล า ด ุก น ั้น เป ็น พ ื้น ท ี่เห ม า ะ ส ม  ห น อ ง ป ล า ค ุก ม ีพ ื้น ท ี่ 

จำนวน๒๗๖ ไร่ซ ี่งก ็ม ีหน่วยงานต่างๆเช ้ามาดำเนินการขุดลอกพื้นที่แล ้วบางส่วน จะม ีบาง 

พ ื้นท ี่ราษฎรตำบลหอคำได้!ช ้ร ่วมกับอยู่ท ั้งด ้านการเลี้ยงสัตว์และการประมง แต่แหล่งนั้ายัง 

ไม ่ได ้ร ับการด ูแลหรือข ุดลอกเท ่าท ี่ควร จากว ันท ี่ผมเช ้าไปปรึกษาท ่านนายอำเภอและลง 

พื้นที่สำรวจพร้อมทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านหมู่ท ี่ ๒ หารือก ันก ็ไปหากลุ่มประมงท ี่เพาะเล ี้ยง 

สัตว์น ํ้าในเขตตำบล หอคำ ศ ูนย ์เพาะเล ี้ยงศ ูนย ์แปรร ูปแล ้ว ถ ้าประมงจ ังหว ัดจะเสนอก ัน 

พ ื้นท ี่เพาะเล ี้ยงส ัตว ์น ํ้าจะม ีบ ึญ หาหร ือไม ่อย ่างไร ในการร ับพ ิงภาพรวมในพ ื้นท ี่ม ีความ 

ต ้องการศูนย์เพาะเลี้ยง เราจึงได้ดำเน ินการเสนอเช ้าไปที่กรมประมง ทางกรมประมงก ็ 

เห ็นซอบให้ดำเน ินการจัดต ั้งศ ูนย ์ว ิจ ัยและพ ัฒนาการเพาะเล ี้ยงส ัตว ์น ั้าจ ืดข ึ้นเป ็นครั้งแรก 

ครับ ได ้เสนอไป๒ ครั้งแต่ไม'ได้รับการอนุมัต ิแต่ครั้งน ี้ได้ร ับการอนุมัต ิให้ดำเนินการได้และ 

ให้หาพื้นที่เพ ื่อดำเนินโครงการ พ ื้นท ี่หนองปลาด ุก ๒๗๖ ไร่ ทางประมงจังหวัดก็ได้ขอใช้ 

พื้นที่ไม,น้อยกว่า ๕๐ ไร่ เม ื่อวานท่านรองผู้ว ่าฯซาตรี เร ียกผมไปพบได้เรียนกับผมว่าท่าน 

อยากเห ็นภาพว่าการประมงบ้านเราเป ็นแหล่งเพาะเล ี้ยงปลาบึกประจำภาคอีสาน ฉะนั้นถ้า 

เป็นไปได้จะขอใช้พื้นที่เป็น ๑๐๐ ไร่

/จะม ีบ ึณ หา...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

จะม ี,ป้ญหาอะไร'โหมพอดี,ว่า,วันนี้'ท่านนายกเทศมนตรี'โต้เชิญผมเข้าซีแจงกับท่านสมาซิกเ'พือ 

ขอความเห ็น‘ชอบพื้นที่ขอในชั้นแรกเราขอใช้พืนที่ ๕๐ ไร่ เราเพ ิมเป ็น ๑๐๐ไร่ พ ืนทีเปน 

แนวยาวตามถนนหนองคายบึงกาฬ พื้นที่ขอใช้เป็นพืนที่ถัดจากพืนที่ทำคันคูกันไว้แล้วส่วน 

หนึ่งเพื่อท่าเป็นร้านค้าชุมซนเราขอใช้ฟากหนึ่งกัดจากศูนํ้าลึกเช้าไปอีกประมาณ ๑๕๐ เนตร 

และยาวมาตามถนน ส ืบเน ื่องจากขออน ุม ัต ิให ้พ ื้นท ี่คร ั้งน ี้จะได ้ร ับอน ุญ าตหร ือไม ่ได ้ร ับ  

อนุญาตก็ตามเราได้ร ับงบประมาณมา ๒ ,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการชุดลอกเพื่อนำดินมากอง 

เพ ื่อ เป ็นท ี่ต ั้งของสำน ักงานซ ึ่งคำนวณ แล ้วว ่าเง ินจำนวน ๒ ,๕ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาทจะได ้พ ืนท ี่ 

ประมาณ ๑๘ ไร่และเป็นพื้นที่น ํ้า ๕๐ ไร่ ต ้องถมประมาณ ๑๘ ไร่ ถ ึงจะทำสำนักงานได้ ใน 

ชั้นตอนการดำเนินการทางอำเภอก็อยู่ช ั้นตอนการรับพิงความเห็นของภาคประซาซน ตาม 

กฎหมายอนุญาตให้ใช้พ ื้นที่เป ็นอำนาจของผู้ว ่าราซการจังหวัดแต่ต้องได้ความยินยอมจาก 

ท ้องที่หรือท ้องถิ่น โดยให้ทางอำเภอเป ็นผ ู้ประสาน ประโยซนํที่จะได้รับซองชุมซนของเรา 

นั้น เท่าที่ทราบจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดเดียวในลุ่มแม่น ํ้าโฃงที่ไม่มีแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น ํ้า 

จืด บ ึจจ ุบ ันบ ึงกาฬเป ็นจ ังหวัดเด ียวในซ ่วงว ิกฤตโควิดระบาดที่ไม ่ม ีส ินค ้าทางประมงท ี่ล ้น 

ตลาด ซึ่งจากการสืบหาข้อมูลย่อยเหตุจากพื้นที่เรายังขาดปลาอยู่เซ ่นปลานิล ปลาดุก ปลา 

ตะเพียน คนเรานิยมบริโภคซึ่งปลาเหล่าน ี้เราสามารถเพาะเล ี้ยงได้ ล ้าเรามีสถานีศูนย์วิจ ัย 

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดเกิดขึ้น ล้าท่านไปที่ท ่าบ ่อหนองคายท่านจะเห็นได้ว ่าจะ 

มีฟาร์มปลาเรียงราย ล้ามีสถานีศ ูนย์ว ิจ ัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น ํ้าเก ิดขึ้นในบริเวณ 

พื้นที่ตำบลหอคำเชื่อว่าต้องเป็นศูนย์กลางตลาดค้าสัตว์บํ้าที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเรามีการค้า 

ขายกับฝ ืงลาวเพ ื่อนบ้านของเรา ถ ้าเทคน ิคการเพาะเล ี้ยงทางประมงของเราก ็เป ็นอ ันด ับ 

ต้นๆของเอเฃียเราไม่กล้าพูดว่าอันดับหนึ่ง รวมทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ก ับพี่น ้อง 

ประซาซน อย่างน้อยสุดก็มีองค์ความรู้เกิดขึ้น ล้าเรามีศ ูนย์ว ิจ ัยก็เหมือนเรามีโรงเรียนให้ก ับ 

พี่น้องประซาซนโดยไม่ได้ตั้งใจ เพ ื่อลูกหลานของท่านมีงานท่ามีการจ้างงานระยะสั้นแต่ส ิ่งท ี่ 

เก ิดข ึ้นค ือความรู้สามารถนำไปประกอบเป ็นอาช ีพได้ อย่างเซ ่นที่จ ังหวัดหนองคายไปเป็น 

ลูกจ้างศูนย์ พอมีความรู้ออกมาท ่าเอง และท่าได้ด ีกว่าที่ศ ูนย์ฯ เพราะเขามีเวลา จากการ 

ข ึ้นทะเบ ียน เพ าะเล ี้ยงไว ้ม ี ๙ พ ันกว ่าราย บ ึงกาฬ ๙๐๐ กว่าราย แหล ่งน ํ้าธรรมซาต ิ 

จ ังหวัดบ ึงกาฬมา ๙๖๒ แหล่ง ในแหล่งน ํ้าธรรมซาต ิบ ึจจ ุบ ันส ัตว ์ปาได ้ร ับความค ุ้มครอง 

หมดแล ้วเหล ือแต ่ปลาท ี่เราย ังจ ับได ้ตามธรรมซาต ิอย ู่ อย ่างอ ื่นถ ูกกฎหมายควบค ุมเก ือบ 

หมดแล้ว แหล ่งน ํ้าเราม ีเยอะแต ่ปลาเรามีน ้อย การแก้บ ึญหาคือเราจึงสร้างศูนย์เพาะเลี้ยง 

ขึ้นมาเลี้ยงไว้ขายสร้างอาชีพหรือเอาไว้ปล่อยตามธรรมซาติ ท ี่นำเรียนขึ้นมาเพ ื่อประกอบให้ 

สมาซ ิกและพ ี่น ้องซาวตำบลหอคำพ ิจารณาว่าควรให ้ม ีศ ูนย ์ว ิจ ัยและพ ัฒนาการเพาะเล ี้ยง 

สัตว์นํ้าจืด ขึ้นมาในจังหวัดบึงกาฬหรือไม่อย่างไร ผมเป็นช้าราซการคนหนึ่งที่ต ้องมีหน้าที่ 

ข ับ เคล ื่อน ให ้พ ื่น ้องม ีอาช ีพ ม ีอย ู่ม ีก ิน และสร ้างรายได ้ ผมค ิดว ่าม ีประโยซน ์ต ่อพ ื่น ้อง 

ประซาซนจังหวัดบึงกาฬไม่โซ่แค่ที่ตำบลหอคำอย่างเดียวเลยนำเสนอโครงการขึ้นมาผมเล่า 

ให้พ ิงต ั้งแต่ด ้นแล้วว่ากว่าโครงการนี้จะเก ิดข ึ้นมาได้เราต้องอาศัยพลังคนที่ซ ่วยผลักดันให้ 

อธิบด ีกรมประมงอนุม ัต ิและผ ู้ว ่าราซการจังหวัดเห ็นซอบ เพ ื่อบรรเทาความเด ือดร้อนของ 
ประซาซน ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นเท่านี้ครับ ท ่านใดมีช้อสงสัยเพิมเติมสามารถสอบถาม 

ได้ครับ

มีสมาซิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมก่อนการพิจารณาเซิญครับ..เซ ิญท่านพาย ตองอ่อน

ครับ

-๖-

/,นา?เพๆ ?!



-๓เ-

นายพาย ตองอ่อน
สมาซิกสภาฯ เขต ๒

นายประจวบ เจ้ียงย่ี 
ประมงจังหวัดบึงกาฬ

ร.ต.ต.สมัย บารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

เร ียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข ้าร ่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาฯ เขต ๒ กระผมส่วนตัวดีใจที่ม ีงบประมาณลงในเซต 

เทศบาลตำบลหอคำ แต่ผมก็ติดใจในเรื่องพื้นที่ท ่านจะมาทำเพราะท่านอภิปรายที่ผ ่านมาผม 

ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรครับ ที่ท ่านบอกว่าขอใช้พ ื้นที่หมายความว่าความยาวตามถนนเลยใช่ 

ไหมหรืออย่างไร ผมไม่เข้าใจครับคือหมายความว่าติดทางหลวงแผ่นดินท่านขอใช้หมดเลยใช่ 

ไหมครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาๆ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

(...ขึ้นจอภาพพื้นที่หนองปลาดุกเพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่จริง ...ป คือพื้นที่ขอใช้นั้นทั้งหมดเลย 

ท ี่ม ีค ันดินอยู่แล้วเอาสุดแนวขนานของถนน แต่ว ่าจะเว้นพื้นที่ๆกันไว้ทำตลาดชุมซนไว้ เรา 

จะเอาด ้านในอีกฟากของคันค ูท ี่ข ุดไว้ ด ้านซ ้ายม ือหล ังเสาไฟฟ ้าประมาณ ๒๐-๕๐ เมตร 

ความยาวตามแนวถนนและล ึกเข ้าไปประมาณ ๑๕:0 เมตร เป ็นรูปต ัว I  ผมได้ประสาน 

เกี่ยวกับโครงการก็ทราบว่าปลายปีน ี้ก ็ม ีงบประมาณ ๓๐ ล้าน เพื่อดำเนินการชุดลอกหนอง 

ปลาดุกทางทิศตะวันตกของหนองนํ้าเป็นรูปตัว แ หน่วยงานเราขอใช้ในจุดนี้ (ชี้จุดในแผ่นที่ 

จอภาพหนองปลาดุกบ้านสะง้อหมู่ท ี่ ๒ ตำบลหอคำ) และพื้นบางส่วนได้กันไว้ให้ประซาซน 

สามารถใช้ร่วมกันได้ไม่ว่าจะทำการประมง หรือการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์ เราต้องกันพื้นที่ไว้ 

เป ็นซองชุมซนบริเวณแหล่งนํ้าเดิมก็เป ็นที่สาธารณะต่อไป บริเวณทางเข้าสำนักงานเราถม 

ดินทางเข้าบริเวณทางทิศตะวันตกซึ่งติดกับที่ของซาวบ้าน และเรากันพื้นท ี่ออกมาจากคันคู 

เราก็จะบูรณะแหล่งนํ้าให้เป็นที่เพาะพันธ์สัตว์นํ้าได้ มีท่านใดสอบถามเพื่มเติมครับ

เชิญท่านพาย ตองอ่อนครับ

นายพาย ตองอ่อน 
สมาซิกสภาฯ เขต ๒

นายประจวบ เจ้ียงยี 
ประมงจังหวัดบึงกาฬ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

สรุปว่าบริเวณทางฝืงทิศตะวันออกฝืงบ้านเรือนของประซาซนยังเป็นที่สาธารณะซอง 

ซาวบ้านเหมือนเด ิมใช่ไหมครับ เพราะผมกลัวว ่าถ ้าประมงใช ้พ ื้นท ี่หมดเวลาซาวบ้านทำ 

การเกษตรจะเข้าไปใช้พื้นที่ไม,ได้ครับ

เวลาเราเสนอขอโครงการต่ออธิบดีกรมประมงเราต้องขอใช้พ ื้นที่ท ั้งหมด เวลาเราจะ 

ทำพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นถ้าเป็นพื้นที่ที่เราขอไว้ก็สามารถขอรับงบประมาณได้ง่าย 

ขึ้น (อธิบายและข ึ้จ ุดในแผ ่นท ี่จอภาพหนองปลาดุกบ ้านสะง้อหมู่ท ี่ ๒ ตำบลหอคำ) ผมขอ 

อธ ิบายเร ื่องน ี้ว ่าป ึจจ ุบ ับพ ี่น ้องในโซนน ี้ม ืการเล ี้ยงว ัว และบร ิเวณ ส ่องน ี้าก ็ม ืการทำการ 

ประมง ต่อไปเราก็ต้องช่วยกันพิจารณาว่าจะใช้งานร่วมกันอย่างมีกฎเกณฑ์ บึจจุบ ันเราใช้ 

งานแบบเสรีอยู่ ต ่อไปต้องรูปแบบการใช้หนองปลาคุกต้องมีกฎเกณฑ์และขั้นตอนในการใช้ 

ถ้าเราเช้ามาใช้พื้นที่เราต้องทำให้ดีขึ้นประซาซนต้องอยู่ด ีภินดีขึ้น ซาวบ้านก็จะมีวิซาติดตัว 

สามารถสร้างอาชีพได้ ในเขตเราก็ม ีการสร้างและจะทำให้เก ิดประโยซน้ต ่อช ุมซนให้มาก 

ที่สุดก็จะเป็นการตอบโจทของการดำเนินการโครงการนี้ครับ

เชิญท่านอดิศักดี้ ภ ู่พระอินทร์ ครับ

๙
/น าย อ ด ิศ ัก ด ึ...



นายอดิศักดิ๋ ภู่พระอินทร์
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

นายประจวบ เจ้ียงย่ี 
ประมงจังหวัดบึงกาฬ

นายอดิศักดึ๋ ภู่พระอินทร์ 
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

-๘-

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายอด ิศ ักด ํ่ ภ ู่พระอ ินทร ์ สมาซ ิกสภาฯ เขต ๑ พอด ีผมอย ู่ในพ ืนท ีป ้จจ ุบ ันเราได ้ 

ดำเน ินการชุดลอกหนองปลาดุกและได้ทำคันคูก ันเขตหนองไว้หมดแล้ว แต่ทางการประมง 

ต้องการใช้พื้นลึกเข้าไป ๑๕๐ เมตร และยาวด ้านน ี้ท ี่ต ิดถนน (อธิบายและซีจ ุดในแผ่นที่ 

จอภาพหนองปลาดุกบ้านสะง้อหมู่ท ี่ ๒ ตำบลหอคำ) ในความคิดผมไม,อยากให้เป็นแนวยาว 

ตามถนนทั้งหมดอยากให ้เล ือกจะอย ู่ผ ่งทางท ิศตะว ันตกหรือท ิศตะว ันออกแล ้วแต ่ท ่าน ไม่ 

อยากให้ทั้งหมดอยากให้แบ่งครี่งหนึ่งของทางประมงครึ่งหนึ่งของหมู่บ ้าน ความคิดผมที่ทำ 

คันดินแค่ ๒๐-๓๐ เมตร นี้มันน้อยไป ผมได้เสนอขอโครงการไว้ว่าอยากชุดลอกด้านหลังเข้า 

มาถมไว้ด้านหน้า เพื่อทำเป็นตลาดนัดหรือสถานที่ท่องเที่ยว ถ้าท่านเอาลึก ๑๕๐ เมตร และ 

เอายาวตามถนนนั้นเป็นการปิดประตูของบ้านสะง้อทั้งหมด เพราะถ้าเอาพื้นที่แค่น ี้ไว้มันไม่ 

พอทำสถานที่ท่องเที่ยวครับ (ขี้จุดตามแผ่นที่) ท ่านเอาบริเวณนี้และแบ่งครึ่งก ็ได้และลึกเข ้า 

ไป พื้นที่ ๒๗๖ ไร่ ท่านเอาไป ๑ ๐ ๐ ไร่ ผมคิดว่าไม่น่าม่ปิญหา แต่ถ ้าท ่านจะเอายาวปิดตาม 

แนวถนนนั้นผมว่าดำเนินการไปยากครับสำหรับการท่องเที่ยว ขอบคุณครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผู้บร ิหาร สมาซ ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

ตามที่ออกตรวจและดูสภาพโดยรอบของหนองนํ้าและสภาพพื้นที่คันดิน (อธิบายและขี้จ ุดใน 

แผ ่นท ี่จอภาพหนองปลาด ุกบ ้านสะง ้อหม ู่ท ี่ ๒ ตำบลหอคำ) ได้ก ั้นแปลงไว้หมดแล้วถ้าเรา 

เล ือกเอาด้านใดด้านหนึ่งเราคำนึงถึงผลกระทบต่อการไหลของนั้า ถ ้าเราเปลี่ยนแปลงการ 

ไหลของนํ้าเราก็กล ัวกระทบต่อซาวบ้าน ความเด ือดร้อนก ็ตอนนั้าหลากมันจะกระจายเข ้า 

หมู่บ ้าน เพราะถ้าด้านใดด้านหนึ่งนั้น ทางนี้น ั้าก็ไหลเข้าก็จะไม่ม ีทางออก ผมคิดว่าการทำ 

ตลาดร้านค้าชุมซนและสถานที่ท่องเที่ยวคันคูดินที่มีอยู่น ่าจะเพียงพอ เพระการเปล ี่ยนแปลง 

การไหลของนํ้ามันก็ยากพอสมควรครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายอดิคักดิ้ ภ ู่พระอินทร์ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ ถ้าพื้นที่ด ้านติดถนนยังเหลืออยู่ก ็ไม่มี 

ปิญหา เพราะว่าที่แรกที่ท ่านบอกว่าลึก ๑๕๐ เมตร และแนวยาวตามถนนเพราะมันจะเป ็น 

การปิดกั้นเพราะพื้นที่ม ีทางไหลของนํ้าจำนวน ๒ จุด ๓ จุด เพราะทางประมงลงมาใช้แล้ว 

ผมคิดว่าคงไม่กั้นเขตจนนั้าไม,ไหล เพราะมันมีพื้นที่เยอะซึ่งเป็นพื้นที่น ํ้าไหลวนเข้าหนองปลา 

ดุก นํ้าลงมาหลายจุดแต่มีท ี่ไหลออกเพียงจุดเดียวคือด้านบนทางขวาสุด ถ้าปิดทางนํ้ากลัวมี 

ป ิญหาเกิดขึ้น (อธิบายและซ ี้จ ุดในแผ่นท ีจอภาพหนองปลาดุกบ ้านสะง้อหมู่ท ี่ ๒ ตำบลหอ 

คำ) นั้าไหลออกจุดเดียวลงแม่น ั้าโขง ส ่วนนํ้าลงมาๆหลายจุดถ ้าป ิดทางน ั้าจะไม,มีทางไหล 

ออกครับ ผมก็ขอบคุณครับท่านที่เล ็งเห ็นว่าท ี่ตรงนี้เป ็นที่จะพ ัฒนาการเพาะพันธุส ัตว์น ํ้าได้ 

และซาวบ้านน่าจะได้ประโยชน์ทั้งด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมทางด้านทำงานการทั้งการได้รับ 

พันธุปลา และการเข้าถึงของซาวบ้านที่จะเข้าไปใข้ประโยซน์เกี่ยวกับความรู้ท ี่ท ่านจะให้กับ 

ซาวตำบลหอคำหวังว่าคงไม่มีป้ญหานะครับขอบคุณครับ

/บายอ ัมพร...



นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

นายประจวบ เจ้ียงย่ี 
ประมงอังหวัดบึงกาฬ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายปฎิพล ต่อศรี 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๒

นายธนภัทร นาหอคำ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ©6)

-■๙"

เร ียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข ้าร ่วมประชุมท ุกท ่าน 

กระผมนายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเรียนถามท่านส่วนด้านหน้าที่ด ิน 

ท ี่ก ันไว้เพ ื่อทำตลาดและสถานที่ท ่องเท ี่ยวของซาวบ้าน (อธิบายและขี้จ ุดในแผ่นที่จอภาพ 

หนองปลาดุกบ้านสะง้อหมู่ท ี่ ๒ ตำบลหอคำ) ถ้าสมมุติว่าถ้าไม,เอาบริเวณแนวยาวตามถนน 

แต่แบ่งส่วนนี้ไว้และลึกเข้าไปด้านในเพื่อสะดวกต่อการพัฒนาต่อการท่องเที่ยว ให้ท่านใข้แต่ 

ผิงทิศตะวันออกไม'เอาขวางทั้งหมดเลยไดิไหมครับ เพราะจะกันไวให้ซาวบ้านได้ใข้ประโยซน์ 

เพื่ออนาคตข้างหน้าครับ

ในการขออนุญาตลงมติความเห็นขอบทางเทศบาลก็ต ้องกันพื้นท ี่ว ่าพ ื้นท ี่ส ่วนไหนจะ 

ให้คนไปใช้หรือส่วนไหนที่ฃอใช้ ไม,ให ้ใช ้หร ือให ้ใช ้ทางท ิศอ ื่นหรือไม ่เห ็นด ้วยก ็ไม ่ผ ิด ท่ี 

จำเปีนคือว่าสภาพเดิมเราไปบุกรุกได้แต่ไม่ควรเปลี่ยนสภาพให้เป็นอย่างอื่น (อธิบายและขี้ 

จุดในแผ่นที่จอภาพหนองปลาดุกบ้านสะง้อหมู่ท ี่ ๒ ตำบลหอคำ)

สมาซิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผู้บร ิหาร สมาซ ิกสภาฯ และผ ู้เช ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายปฏ ิพล ต่อศรี ผ ู้ใหญ ่บ ้านหมู่ท ี่ ๒ เป ็นเจ ้าของพ ื้นท ี่ในการกำก ับด ูแลหนอง 

ปลาดุก เร ืองนี้ทางอำเภอเมืองบึงกาฬได้ลงมาสำรวจและทำการประซาคมกับขาวบ้านสะง้อ 

และได้นำเช้าวาระการประชุมประจำเดือนก็มืความยินดีเพื่อความเจริญของตำบลหอคำเราก็ 

ยินดี แต ่รายละเอ ียดโครงการซาวบ ้านก ็ย ังไม,เช ้าใจและทางนายอำเภอจะให ้เจ ้าหน ้าท ี่ 

เจ ้าของโครงการไปให้ความเความเช้าใจโครงการจัดตั้งศูนย์ว ิจ ัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

ส ัตว ์น ํ้าขดทางคณ ะกรรมการก ็เห ็นพร้อม แต ่ทางคณะกรรมการจะขอกันพ ื้นท ี่ให ้ช ุมขน 

ตามที่ค ุยกันไว้คือแนวยาวตามถนนเพราะทางหมู่บ ้านก็มืโครงการและมีแผนวางไว้ว่าจะทำ 

เป ็นสถานท ี่ท ่องเท ี่ยวและหลายอย่างในอนาคตช้างหน ้า แต ่โครงการจัดต ั้งศ ูนย ์ว ิจ ัยและ 

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดก็ดีซาวบ้านก็เห็นพร้อมแต่ไม,อยากให้กระทบต่อวิถีซาวบ้าน 

เพราะได้ทำมาหากินในหนองปลาดุกมานาน ค ือทางคณะกรรมการก็ม ืมต ิอยากให้ทำเป ็น 

แนวเดียวบริเวณติดผิงบ้านซาวบ้านสะง้อและลึกยาวเช้าไปทางแม่นี้าโขง (อธิบายและขี้จ ุด 

ในแผ ่นท ี่จอภาพหนองปลาด ุกบ ้านสะง ้อหม ู่ท ี่ ๒ ตำบลหอคำ) เพราะไม,อยากให้ป ิดกั้น 

ทางออก อันนี้ก ็เป็นมติของคณะกรรมการที่แจ้งมาผิงทิศตะวันออกครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผู้บร ิหาร สมาซ ิกสภาฯ และผ ู้เช ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายธนภัทร นาหอคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ขออนุญาตเสริมจากท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ท ี่ 

๒ และขออธิบายตามแผนที่ (อธิบายและขี้จ ุดในแผ่นท ี่จอภาพหนองปลาดุกบ ้านสะง้อหมู่ท ี่ 

๒ ตำบลหอคำ) ตรงนี้เป็นถนนหลวงหมายเลข ๒๑๒ ริมถนนจะเป ็นเสาไฟฟ้ากั้นระหว่างส ัน 

คูกว้างประมาณ ๑๕ เมตร แหล่งนํ้าที่ทำการขุดลอกแนวยาวเช้าไป ถ้าประมงจะใช้ตามแนว 
ยาวของถนนเลยนั้นบริเวณนี้ซาวบ้านแทบจะไม,ได้ใช้ประโยซนํใบบริเวณนี้เลยครับ ถ้าท่าน 

ใ ช ้พ ื้น ท ี่ย า ว ต า ม แ น ว ถ น น จ ะม ืผ ล ก ร ะท บ ต ่อ ท ุ่ง เล ี้ย งส ัต ว ์แ ล ะป ิด บ ัง ภ ูม ิท ัศ น ์ ทาง 

คณะกรรมการหมู่บ ้านหมู่ท ี่ ๒ อยากให้ทำทางยาวเช้าไปหานั้าโขงไม่อยากให้ยาวตามแนว 

ถนนครับ ถ ้าทำการแบ่งคนละครึ่งคนละผิงภ ูม ิท ัศน์ส ่วนใหญ่อยู่ร ิมทางด้านในเป็นแหล่งน ั้า 

อยู่แล้วครับขอบคุณครับ /นายประจวบ...



-๑(ว-

นายประจวบ เจ้ียงย่ี 
ประมงจังหวัดบึงกาฬ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

นายสุนทร สุด,แกว 
.เลัดทศบาล/เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นาริบทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ทางผ ู้ใหญ ่บ ้านก ังวลค ือบดบ ังภ ูม ิท ัศน ์หม ู่บ ้าน ค ือท ี่เราเสนอโครงการเพ ือนำความ 

เจร ิญเข ้าส ู่หม ู่บ ้าน (อธ ิบายต ่อตามแผนท ี่) ผมก็ไมชัดช้องถ้าเกิดมติให้ใช้ผ ิงน ี้ม ันอยู่ท ี่ว ่า 

ความคิดเราจะถูกหรือผิดต้องอาศัยหลักทางวิชาการชุมซนอยากให้เราอยู่ตรงนี้ไมมับึญหา 

ต่อการเพาะเลี้ยงแต่อย่างใด ถ้าเอายาวตามแนวนี้กล ัวบดบังท ัศนียภาพ แต่การเข้ามาชอง 

โครงการถ้าผมมองมันก ็เป ็นส ีส ันเป ็นสวนบ้าเก ิดข ึ้นเป ็นลักษณะนวัตกรรมคือสร้างส ิ่งใหม่ 

ให้กับชุมชน เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ทางประมงยินดีสร้างเกาะกลางนํ้าเพื่อกั้นไม่ให้บดบัง 

ท ัศน ียภาพเราจะทำการชุดลอกนำดินขึ้นมาตรงนี้เพ ื่อทำสำนักงานเพ ื่อให้พ ้นจากนํ้าให้ได ้ 

เป็นเกาะกลางนี้า

เชิญท่านบ้ลัดเทศบาลครับ

เรืยนท่านประธานสภาฯคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารืวมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานที่ให้โอกาสได้พูดเอาแบบ 

เสมอกันทั้งสองฝ่ายวัดระยะทางใน (3๐๐5๒ เมื่อลักครู่น ี้ท ี่ผ ่านมา (อธิบายและชี้จ ุดในแผ่นที่ 

จอภาพหนองปลาดุกบ้านสะง้อหมู่ท ี่ ๒ ตำบลหอคำ) จากผิงท ิศตะวันออกมาผิงท ิศตะวันตก 

ตามแนวยาวตามถนนวัดระยะทางได้ ๕:๓๐ เมตร ทางท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ท ี่ ๒ และหมู่ท ี่ ๑๑ 

เห็นว่าทางท่านประมงเอาไปลัก ๔๐๐ เมตรทางทิศตะวันตก เหลือให้ซาวบ้าน ๑๓๐ เมตร 

ทางท ิศตะวันออก และวัดลึกเข ้าไปอีก ๑๔๐ เมตร อาจได้มากกว่า ๑๐๐ ไร่ แต่ประมงใช้ 

๑๐๐ ไร่ ก็ให้ตามที่ฃอ ในตรงที่จะชุดลอกมาถมตรงนี้ม ันคงไม,ส ูงมากหรอกที่เราเห ็นอยู่จะ 

เป็นคันคูเก่าที่เราชุดลอกไว้ความกว้างประมาณ ๑๐ เมตร หรือ ๑๒ เมตร ด้านในหลังคูนี้าก็ 

ม ีด ินอย ู่แล ้วถ ้าจะช ุดลอกก ็นำด ิน มาถมตรงน ี้น ำจะได ้ประมาณ  ๘๐ เมตร ส ่วนท ี่ของ 

ผ ู้ใหญ ่บ้านขอกันไว้สำหรับหมู่บ ้านนั้นเหลือไว้ ๑๓๐ เมตร ซาวบ้านก็ทำประโยชน์ในผิงนี้ 

ทางทิศตะวันออก คือ ผเท -  พเก ทั้งสองฝ่าย แล้วมาทำกรอบแผนที่กับกองช่างให้ได้พื้นที่ 

ประมาณ ๑๐๐ ไร่

ชอบคุณท่านปลัดที่อธิบายและชี้แจงเชิญท่านนายกฯครับ

ถ้าสมมุติว่าอย่างท่านผู้ใหญ่บ้านเสนอเป็นแนวเดียวถ้าเป็นจำนวน ๑๐๐ ไร่ ยาวเข้าไป 

มันก็จะปีดกั้นทางนํ้าเลยเพราะทางนี้าไหลออกนั้าโฃงมีทางเดียว ถ้าอย่างที่ท ่านปลัดว่าตรง 

จุดนี้จะเป็นศันคูที่ซาวบ้านเลี้ยงสัตว์ (อธิบายและชี้จ ุดตามแผ่นที่) จ ุดท ี่ทางประมงจะดำเน ิน 

โครงการจะเลยตรงจุดนี้มาก็จะชุดลอกออกมาด้านนี้ก ็ปล่อยที่ว ่างไว้เพ ื่อให้น ํ้าไดีไหลลงมา 

และออกทางเดียว และซาวบ้านก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยแบบนี้ผมเห็นด้วยกับท่านปลัด 

แบ่งพื้นที่ตามแนวถนน ๔๓๐ เมตร ให้ประมงไป ๔๐๐ เมตร คงกันพื้นที่ให้ชาวบ้าน ๑๓๐ 

เมตร ถ้าเป็นผิงนี้เวลาถมดินมันก็จะง่ายขึ้นครับ

ขอบคุณท่านนายกฯ ที่อธิบายเพิ่มเติมครับ...เชิญท่านรองประธานฯ ครับ

4
/นายสมบรณ...



นายสมบรูณ์ ภูครองตา 
รองประธานสภาฯ

นายปฎิพล ต่อศรี 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๒

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

บายพาย ตองอ่อน 
สมาซิกสภาฯ เขต ๒

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 
.เลัดทศบาล/เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาๆ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาๆ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายสมบูรณ์ ภูครองตา รองประธานสภาฯ ผมก็เห ็นด้วยกับท ่านปลัดเทคบาลฯแจ้ง 

และเห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรีฯพูด ถ้าจะแบ่งยาวลึกเข้าไปเหมือนท่านผู้ใหญ่บ้านแจ้ง 

ผมไม,เห ็นด ้วยคร ับเพราะเป ็นการเปล ี่ยนแปลงทางน ํ้า ผมเห ็นด ้วยตามท ี่ท ่านนายกฯและ 

ท่านปลัดครับขอบคุณครับ

ขออน ุญ าตคร ับตามท ี่เราพ ูดค ุยก ันในท ี่ประช ุมประชาคมหม ู่บ ้านเราก ็ไม ่ร ู้ว ่าทาง 

โครงการจะดำเนินการไปในรูปแบบไหน ในเมื่อมีโครงการเสนอก็ได ้นำเสนอเข้าวาระการ 

ประช ุมทางคณ ะกรรมการกลางในช ุมชนหม ู่บ ้าน เราก ็ไม,ร ู้ด ้านแผนงานโครงการของ 

เจ ้าหน้าที่กรมประมงแต่ละฝ่ายก็ได้เสนอมาในทิศทางเดียวกัน ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ทำความ 

เข้าใจกับชุมชนอีกครั้งก็คงไม่มีนิญหา เพราะผมก็ได้นำเรียนที่ประชุมพูดคุยให้ได้รับทราบถึง 

นิณหาชองชมชนแสะความต้องการชองคณะกรรมการแล้วครับ

ท่านผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับทราบรายละเอียดและก็นำเรียนให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป 

ครับถ้ามืนิญหาอะไรก็นำเรียนเสนอได้ครับ เชิญครับท่านพาย ตองอ่อน

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บรีหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาฯ เขต ๒ กระผมเห ็นด ้วยกับท ่านปลัดท ี่ก ันพ ื้นท ี่ให ้ 

ซาวบ้าน ๑๓๐ เมตร ที่ติดกับถนน และให ้ก ับประมง ๔๐๐ เมตร แนวคิดของผมนะครับฃอ 

อนุญาตกล่าวถึงครับ แต่ถ ้าตามที่ท ่านผู้ใหญ ่บ ้านหมู่ท ี่ ๒ พูดผมก็'ไม่เห็นด้วยเพราะผิงทิศ 

ตะวันออกนั้นเป็นแหล่งบ้านพักอาศัยของซาวบ้าน เห็นด้วยกับที่ท่านปลัดเสนอครับ และผม 

เห็นว่าการขอมตินี้ก็นานพอสมควรแล้วถ้าไม,มีใครอภิปรายอีกก็อยากให้ท ่านประธานขอมติ 

ครับ

ขอบคุณครับ ผมคิดว่าความคิดเห็นที่ท ่านปลัด ท่านนายกฯ ท ่านรองประธาน ท่านพาย 

ตองอ่อน เสนอน ั้นก ็คงสอดคล้องก ับทางประมงต ้องการ หรือมีท ่านใดเสนอความคิดเห ็น 

เพิ่มเติมเชิญครับ..

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผม บายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ผมขอเพ ิ่มเต ิมครับหากทางประมง 

ดำเน ินตามโครงการเสร็จแล ้วหากมีการจ ้างงานก็ฃอความอน ุเคราะห ์พ ิจารณาจ้างคนใน 

ตำบลหอคำ เพื่อซาวตำบลหอคำจักได้มีอาชีพและรายได้ครับ

เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผม นายสุนทร สุดแก้ว ปล ัด เทศบาลฯ เสร ิมจากท ่านประมงพ ูดเม ื่อส ักคร ู่ท ี่ว ่ากรม 

ชลประทานจะนำงบประมาณจำนวน ๓๐ ล้าน ถ้าคิดไม่ผิดนะครับชลประทานได้ดำเนินการ 

เรียบร้อยแล้ว(อธิบายและชี้จุดในแผ่นที่จอภาพหนองปลาดุกบ้านสะง้อหมู่ท ี่ ๒ ตำบลหอคำ)

/บริเวณ...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

เราได้ของบประมาณโควิดไปแล้วจำนวน ๔ ล้าน เราจะดำเน ินการข ุดลอกหนองปลาด ุก 

เพ ิ่มเต ิมอีก ตามที่ท ่านนายกฯ ฝากพิจารณาถ้ามีงานเข้ามาก็ฃอให้จ้างงานคนในพื้นที่ด ้วย 

ครับขอบคุณครับ

มีสมาซิกท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่...หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสมาซิก 

ท ่านใดเห็นชอบขอใช้พ ื้นท ี่เพ ื่อจ ัดตั้งศ ูนย์ว ิจ ัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน ํ้าจ ืด โปรดยกมือ 

ครับ

- เวลา ๑๐.๔๐ น. สมาชิกมึมติเห็นชอบขอใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 
เพาะเลี้ยงนํ้าจืด บริเวณหนองปลาดุก หมู่ที่ ๒ บ้านสะง้อ ยาวตามแนวถนน ๔๐๐ เมตร 
ลึกเข้าไป ๑๔๐ เมตร รวมเป็น ๑๐๐ ไร่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ -

๔.๒ ญ ัตติเสนอโอนลดงบประมาณและไปตั้งจ ่ายรายการใหม่ ประจำป ีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๔๖๔ (กองสาธารณสุขๆ)

เชิญท่านนายกเทศมนตรีๆซี้แจง เชิญครับ

เรียบ ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข้าพเจ้า นายอัมพร ขัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติโอนลด 

งบประมาณและโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ดังนี้ 

โอนลด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย 

ป ระ เภ ท  ราย จ ่าย โค รงก ารแก ้ไข ป ้ญ ห าอน าม ัย แล ะส ิ่งแวด ล ้อมโด ย ก ารม ีส ่วน ร ่วม  

งบประมาณตั้งไว้ ๓ ๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป -  บาท คงเหลือ ๓ ๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๖,๐๐๐ 

บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๔,๐๐๐ บาท

กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตั้งจ่ายรายการใหม ่
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดงบลงทุน 

ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

จัดซื้อเตียงรถเข็นผู้ปวยปรับนั่ง -  นอน จำนวน ๑ คัน 

รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
กฎหมาย/ข้อระเบียใ)

ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยว ิธ ีงบประมาณ ขององค ์กรปกครองส ่วน  

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ 

โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ล ักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือตั้งโอนจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเข ้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 

สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ /  ๒๔๖๔ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ท ุกท่านได้รับทราบตำซี้แจงจากท่านนายกเทศมนตรีแล้ว มีสมาซิกท่านใดแสดง 

ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม,..เชิญครับท่านอดิคักดิ้ ภ ู่พระอินทร์

/นายอดิคักด...



-๑๓-

นายอดิศักดี้ ภู่พระอินทร์
สมาขิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

มติที่ประขุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

เร ียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข ้าร ่วมประชุมทุก 

ท่าน กระผมนายอดิคักดึ๋ ภ ู่พระอินทร์ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ รถเข็นที่อยู่ในรถกู้ชีพนั้น เราใช้ 

งานมานานหลายปี เพราะเราออกรับผู้ป ่วยมาแล้วหลายปี ถ้าเท ียบกันเทศบาลใกล้เคียงนั้น 

เทศบาลตำบลหอคำก็ไม่น้อยหน้าเทศบาลอื่นครับ ในช่วงที่ผมปฏิบัติงานกับรถกู้ช ีพผมก็เห็น 

ถ ึงความบกพร่องของอ ุปกรณ ์ ผมเห ็นด ้วยก ับท ่านนายกเทศมนตรีท ี่ท ่านเห ็นความสำค ัญ 

และมีประโยชน์ ผมฝากถึงเรื่องเบี้ยสินไหมอยากให้เพิ่มกับเจ้าหน้าที่ เพราะช่วงนี้กู้ชีพเสี่ยง 

กับโรคภัย และเจ้าหน้าที่จะได้มีขวัญและกำลังใจในการท่างานฝากด้วยครับขอบคุณครับ

ม ีสมาช ิกท ่านใดแสดงความค ิดเห ็นเพ ิ่มเต ิมเช ิญครับ...ถ ้าไม ่ม ีผมจะขอมต ิขอความ 

เห็นชอบญัตติเสนอโอนลดงบประมาณและไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขฯ) ยกมือครับ

- เวลา ๑©.๐๐ น. สมาขิกมีมติเห็นชอบญัตติเสนอโอนลดงบประมาณและไปตั้ง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขฯ)ด้วยคะแนน 
เสียงเป็นเอกฉันท์ -

๕.๓ ญ ัตติเสนอโอนลดงบประมาณและโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำป ีงบประมาณ  

พ-ศ. ๒๕๖๔ (กองช่าง)

เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯชี้แจง เชิญครับ

เรียบ ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข้าพเจ้า นายอัมพร ชัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอ 

เสนอญัตติโอนลดงบประมาณและโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๔ ดังนี

โอนลด กองช่าง
แผนงานการช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและขุมซน

หมวดค่าใช้สอย
๑. ค่าเดินทางไปราชการ ตามเทศบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ ่ายประจำป ี 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งไว้ ๓ ๐ ,๐๐๐  บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ ๓ ๐ ,๐๐๐  บาท โอนลด 
๑๕,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนลด ๑๕,๐๐๐ บาท

รวมโอนลดทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โอนเพิ่ม กองช่าง และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์โรงงาน 

๑. จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า (ไดโว่)ขนาด ๓ นิ้วจำนวน ๒ เครื่อง 

รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๑๕,0๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

/กภหมาย...



ร.ต.ต.สมัย นารินทรีรักษ ์
ประธานสภาฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 
]ลัดทศบาล/เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

กฎหมาย/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย 

การโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ 

ใหม่ ให้เปีนอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอ 

คำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๔เพื่อพิจารณาอนุมัติ

มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนขอมติเชิญครับ...

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุก 

ท่าน กระผม นายสุนทร สุดแก้ว ปล ัด เทศบาลฯ เหต ุผลท ี่ต ้องจ ัดซ ื้อเคร ื่องส ูบน ํ้า (ไดโว่) 

ขนาด ๓ นิ้ว น ั้นของเดิมเราใช้งานมานานหลายปีแล้ว เรานำมาใช้สูบนิ้าเวลาล้างทำความ 

สะอาดใบถังใสประปา ถ้าตักขึ้นมันลำบาก เวลาซ่อมแซมประปากรณีท่อแตกนำขังในบริเวณ 

นั้นเยอะเราก็สามารถใช้ เครื่องสูบบํ้า (ไดโว่) ได้ ครับขอบคุณครับ

เป ีนการอภิปรายเพ ิ่มเต ิมและเหต ุผลในการจัดซ ื้อของท ่านปลัดฯ มีสมาขิกท่านใด 

แสดงความคิดเห ็นหรือสอบถามเพ ิ่มเต ิมเช ิญครับ...หากไม,ม ีผมจะขอมต ิเห ็นขอบโอบลด 

งบประมาณและโอบไปตั้งจ ่ายรายการใหม่ ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองข่าง) 

ยกมือครับ

- เวลา ©©.©๐ น. สมาซิกมีมติเห็นชอบญัตติเสนอโอนลดงบประมาณและไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (กองช่าง)ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ -

๕.๔ ญ ัตติขอความเห็นขอบการโอนหอกระจายข่าวของหมู่บ ้าน หมู่ท ี่ ๒ บ ้านสะง้อ 

ให้กับเทศบาลตำบลหอคำ

เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯซื้แจง เชิญครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข้าพเจ้า นายอัมพรข ัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติ 

เห็นขอบการขอโอนหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ ้านสะง้อ ให้กับเทศบาลตำบลหอคำ 

ดังนี้

ตามที่ นายปฎ ิพล ต่อศรี ผ ู้ใหญ ่บ ้านบ ้านสะง ้อ หม ู่ท ี่ ๒ ได ้ประช ุมขาวบ ้านและ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน ว่า หอกระจายข่าวของหมู่บ ้านบีจจ ุบ ันน ี้ม ีบ ีญหามากคือ เสียงไม่ดัง 

และเส ียบ ่อยมาก ลำโพงอยู่ส ูงทำให้มีอ ุปสรรคในการซ่อม จึงขอโอนหอกระจายข่าวให้กับ 

เทศบาลตำบลหอคำเป็นผู้ด ูแลและรับผิดขอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัย 

วิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

/ขอเรียนให้...



-๑๕-

ขอเร ียนให ้ท ี่ประช ุมได ้ร ั'ขทราบเพ ิ่มเต ิมครับหม ู่บ ้านท ี่โอนหอกระจายข ่าวให ้ก ับ 

เทศบาลตำบลหอคำดูแลนั้นก็มี หมู่ที ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ ในการโอนก็มีวาระการประชุมของ 

หมู,บ้านแนบตามผมคิดว่าต่อไปคงเกือบทุกหมู่บ้านครับที่จะโอนให้เราเป็นผู้ดูแล ป็ญหาที่เกิด 

คือซาวบ้านไม่ได้ยินข้อมูลไม่ทั่วถึงทำให้ขาวบ้านไม'ได้รับข่าวสาร หากดำเนินการแก้ปัญหาทุก 

อย่างคงดีฃึ้นก็อยากนำเสนอให้ทุกท่านได้พิจารณาครับ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

มติท่ี'ประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณครับท่านนายกปัญหาของแต่ละหมู่บ ้านก็คืองบประมาณในการซ่อมแซมแต่ 

ละหม ู่บ ้านก ็ไม ่ม ีงบประมาณในส่วนน ี้ เลยอยากให้ทางหน่วยงานเราเป ็นผู้ด ูแลทุกท่านคง 

ได ้ร ับรายละเอ ียดตามเอกสารท ี่ส ่งไปแล ้ว ม ีสมาซ ิกท ่านใดเสนอหร ือแสดงความค ิดเห ็น 

เพ ิ่มเต ิมเซ ิญครับ...หากไม,ม ีผมจะขอมต ิขอความเห ็นซอบการโอนหอกระจายข ่าวของ 

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสะง้อ ให้กับเทศบาลตำบลหอคำ โปรดยกมือครับ

- เวลา ©๑.๒๕ น. สมาซิกมีมติเทนชอบการโอนทอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
บ้านสะง้อ ให้กับเทศบาลตำบลหอคำ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์-

๕:.๕ ญ ัตต ิขอความเห ็นซอบการส ่งมอบพ ัสด ุโครงการพ ัฒนาแหล่งน ั้าบาดาลเพ ื่อแก ้ไข 

ปัญหาการขาดแคลนบํ้าอุปโภคบริโภค

เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯขี้แจง เชิญครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข ้าพเจ ้า นายอ ัมพร ช ัยเสนา ตำแหน ่ง นายกเทศมนตร ีตำบลหอคำ 

ขอเสนอญัตติเห็นซอบการส่งมอบพัสดุโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาด 

แคลนนี้าอุปโภคบริโภค

ตามที่กรมทรัพยากรนั้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมซาติและสิงแวดล้อม 

โดยสำนักทรัพยากรนั้าบาดาลเซต ๑๐ อุดรธานี ได้เจาะบ่อนั้าบาดาลพร้อมทั้งทำการติดตั้งเครื่อง 

สูบนํ้า'ไฟฟ้า และก่อสร้างระบบประปาบาดาล ตามโครงการพัฒนาแหล่งนั้าบาดาลเพื่อแก้ไข 

ปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค ป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล
0 ^ 0  1 ะ ^ ^  อ้ , 1 1 *1 V  อ ุ ้ ^ 0  ^  ^  ''1 V

หอคา จานวน ๓ บอ นน เครองสูบนา บาดาลแบบจุมเตนาพรอมตูควบคุม ขนาด ๑.๕' แวงมา 

จำนวน ๓ ชุด หอถังเหล็กทรงลูกบอล ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓ หอถัง ถังกรอง 

สนิมเหล็ก จำนวน ๓ ถัง และแนวท่อระบบประปา ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตั้งนี้

๑. บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

๒. บ้านนาโซ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

๓. บ้านสมประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

บ ัดน ี้ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลได้ส่งมอบระบบประปาบาดาลให้กับเทศบาล 

ตำบลหอคำและให้เทศบาลตำบลหอคำลงนามรับมอบบ่อนํ้าบาดาลดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอ 

คำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

/ร.ต.ต.สม ัย...



ร.ต.ต.สมัย นารินหรืรักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

บายอดิสักด ภู่พระอินหร ื
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายนวพล สีซมภู 
หัวหน้าฝ่ายโยธา

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายนวพล สีซมภู 
หัวหน้าฝ่ายโยธา

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ท ุกท ่านคงได ้ร ับ เอกสารและได ้ด ูรายละเอ ียดแล ้ว  ม ีสมาช ิกท ่านใดเสนอแบะหร ือ  

สอบถามเพิ่มเติมก่อนลงมติเชิญครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายวีรวุฒ ิ เพชรลาชัย สมาช ิกสภาฯ เขต ๒ ตามรายละเอ ียดหน ังส ือท ี่ส ่งมอบน ั้น  

มี ๓ ฉบับ จะเป ็นสมประสงค ์ หนองบ ัวทอง นาโซ่ แต ่ด ูท ี่บ ันท ึกของการส ่งมอบจะม ี สม 

ประสงค ์ เจริญรัตน์ และหนองบ ัวทอง ผมส ับสนเพราะข ้อม ูลไม ่ตรงก ันคร ับ ไม่ทราบว่า 

เจริญรัตน์เกี่ยวข้องไหมครับหรือว่าอย่างไรขอบคุณครับ

เชิญท่านอดิศักดี้ ภ ู่พระอินทร์ ครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมบระช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายอดิศักดิ้ ภ ู่พระอ ินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ค ือข้อมูลในการรับส ่งมอบนั้นส ับสน 

ครับ ผมขอสอบถามในเรื่องของหมู่ ๙ บ้านนาโซ่ เพราะระบบประปาหม ู่บ ้านน ั้นย ังอย ู่ใน 

ความดูแลของหมู่บ ้านอยู่ ถ ้าเราร ับมอบมาจะเก ิดป ้ญหาหรือไม ่และจะม ีการบริหารจ ัดการ 

อย่างไร เพราะระบบประปาบ้านนาโซ่ดูแล หรือเราแค่ร ับมอบและให้ทางหมู่บ ้านจัดการเอง 

ครับขอบคุณครับ

เชิญครับคุณนวพล สีซมภู

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายนวพล สิซมภู หัวหน้าฝ่ายโยธา ขอตอบข้อซ ักถามนะครับรอบแรกที่เจ ้าหน ้าท ี่ 

เข้ามาส่งมอบเอกสารนั้นทำหนังสือเข้ามามีบ้านเจริญรัตน์ด้วย แต่ในส่วนของบ้านเจริญรัตน์ 

นั้นยังไมมัระบบไฟฟ้าเลยทักท้วงไป ทางเจ้าหน้าท ี่เลยแจ้งว่าจะทำบันท ึกเข ้ามาใหม่อ ีกครั้ง 

เอาบ ้านเจริญรัตน ์ออกครับ เขาทำเป ็นหนังส ือเข ้ามา ๒ ฉบับแต่ต ัวเลขที่หน ังส ือน ั้นเลขที่ 

เด ียวก ัน  เล ย ส อ บ ถ าม ใบ ส ่ว น ข อ งบ ้าน น าโซ ่น ั้น เป ็น ระบ บ ป ระป าข อ งห ม ู่บ ้าน ท าง  

คณะกรรมการดูแลเอง เขาแจ้งว่าให้เรารับมอบก่อนค่อยโอนให้หมู่บ้านต่อครับ

สรุปแล้วเราก็ดำเนินการขอมติตามหนังสือที่เสนอเข้ามาใช่หรือไม่ครับ เฉพาะหมู่ ๗ หมู่ 

๙ หมู่ ๑๒ สำหรับของบ้านเจริญรัตน์เอาไว้ก่อนใช่ไหมครับ

ในส่วนของเจริญรัตน์ในหนังสือส่งมอบแล้วแต่ทางเราไม่สามารถรับมอบได้เพราะยังไม่มี 

ระบบไฟฟ ้าเราไม ่สามารถทดสอบระบบได ้และอ ุปกรณ ์ต ัวอ ื่บก ็ไม ่ร ู้ว ่าจะใข ้งานได ้ปกต ิ 

หรือไม่ครับ

ในการขอมติในวันนี้เราดำเนินการตามเอกสารที่ส ่งเข้ามาจะขอมติรับมอบ ของหมู่ท ี่ ๗ 

หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๒ ขอให้พิจารณาตามนี้ มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ

/นายส ุนทร...



-๑®')เ-

นายสุนทร สุดแก้ว 
.เลัดทศบาล/เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์
ประค;ๆนสภาฯ

นายอดิศักดี้ ภู่พระอินทร์ 
สมาขิกสภาฯ เขต ๑

นายนวพล สีขมภู 
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียนท่านประธานสภาๆ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ ผมได้แจกหนังสือของคณะกรรมการ 

วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ ๐๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ เป็นข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีทั้งหมด ๑๒ ข้อ ประเด็นของการรับมอบพัสดุของหน่วยงาน 

ราชการต่างๆที่มาสร้างในพื้นที่ก็จักต้องมอบให้ท้องถิ่น ข้อ ๑ ตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังฯ’ ข้อ ๔ (๓) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น 

หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 

ดังนั้นกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ้แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้ 

เป็นฝัด!เลพัสด จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัธ

อย่างไรก็ดี เน ื่องจากการรับเอาพัสดุท ี่ม ีผ ู้อ ุท ิศพัสดุให้เป ็นกรรมสิทธี้แก่ อปท. หรือ 

ให้ส ิทธิ้อ ันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ด ูแลพัสดุ กรณีที,ม ีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันส่งผล 

ต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณาของ อปท. เป็นอำนาจของสภา 

ท้องถิ่น จ ึงม ีความจำเป ็นต้องกำหนดให้สภามีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห ็นชอบใน 

เรื่องดังกล่าว

ก็เป ็นที่ไปที่มาในการนำมติน ี้เข ้าสู่สภาของเทศบาลตำบลหอคำ เพ ื่อท ี่สภาจะได้ 

พิจารณา ของสมประสงค ์น ั้น ป ัจจุบ ันทดสอบแล้วใช้ได้แต่เรายังไม่เป ิดใช้ เหลือแบบของ 

การวางท่อ ของหนองบัวทองเหมือนกันได้สร้างบริเวณสระหนองบัวทองได้ทดสอบแล้วใช้ 

งานได้ ของนาโซ่อยู่บริเวณแถวโรงเรียนคงได้ใช้อยู่ในขณะนี้ ถ ้าเรารับมอบมาก็ต ้องทำเรื่อง 

ส ่งมอบให้ก ับหมู่บ ้านต่อไป (ปล ัดเทศบาลได ้อธ ิบายเพ ิ่มเก ี่ยวก ับกฎหมายข ้อระเบ ียบการ 

บร ิหารราชการแผ ่นด ิน  พ.ศ. ๒ ๕๓ ๔ แก ้ไขเพ ิ่มเต ิม ฉบ ับท ี่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต ่อนาน 

พอสมควร...) ก็นำเรียนให้สมาซิกสภา และคณะบริหารได้พิจารณาต่อไปครับ

ท่านปลัดได้นำเรียนและชี้แจงรายละเอียดแล้ว มีสมาซิกท่านใดแสดงความเห็น 

เพิ่มเติมเชิญครับ

เร ียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข ้าร ่วมประชุมท ุกท ่าน 

กระผมนายอด ิศ ักด ี้ ภ ู่พ ระอ ินทร ์ สมาซ ิกสภาฯ เขต ๑ ผมอยากขอสอบถามกรณ ีของ 

บ้านนาโซ่ครับ ถ้าเรารับมอบมาแล้วส่งมอบต่อจะเป็นการขัดข้อระเบียบหรือไม่ครับสอบถาม 

เท่านี้ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข ้าร ่วมประชุมท ุกท ่าน 

กระผมนายนวพล สืซมภู หัวหน้าฝ่ายโยธา กรณีของบ้านนาโซ่ได้สอบถามแล้วกับเจ้าหน้าที่ 

เขาได ้ให ้ทางคณะกรรมการหม ู่บ ้านเซ ็นต ํร ับมอบและร ับผ ิดชอบเป ็นท ี่เร ียบร ้อยแล ้ว แต่ 
หนังสือที่ส่งให้เรามีชองนาโซ่ติดมาด้วย เอกสารที่ส ่งมาให้ร ับมอบนั้นจะข ัดก ันท ุกอย ่างและ 

เราทำหนังส ือแจ้งกลับไปแล้วว ่าไม่สามารถรับมอบได้ ทางเขาก ็ส ่งกล ับมาเหม ือนเด ิมและ 

เอกสารก็ขัดกันทุกอย่างครับ

/ร.ต.ต.สมัย...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ 

นายอดิศักดี้ ภู่พระอินทร ์
สมาขิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

นายวีรวุฒิ เพชรลาขัย 
สมาขิกสภาฯ เขต ๒

นายอัมพร ขัย!,สบา 
นายกเทศมนตรีฯ

นายอดิศักดี้ ภู่พระอินทร์ 
สมาขิกสภาฯ เขต ๑

นายนวพล สีขมภู 
หัวหน้าฝ่ายโยธา

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นา ย ก เทศมนตรฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายพาย ตองอ่อน 
สมาขิกสภาฯ เขต ๒

หัวหน้าฝ่ายโยธาได้ซี้แจงเพิมเติมเชิญครับท่านอดิศักดี้ ภ ูพระอินทร์

สรุปแล้วเราจะขอมติ หมู่ ๗ หมู่ ๙ หมู่ ๑๒ หรือรับแค่ หมู่ ๗ หมู่ ๑๒ ครับ

ผมอยากสอบถามท ่านสมาซ ิกสภาท ี่อย ู่หม ู่ท ี่ ๙ บ้านนาโซ่นั้น ทางหมู่บ ้านได้ม ีการ 

ประชุมประชาคมการรับมอบหรือไม่ครับ

ย ังไม ่ได ้ม ีการประชุมรับมอบครับ แต่ดูที,เจตนาของเขาน ั้นน ่าจะมอบให ้เราท ั้งหมด 

อย าก ส อบ ถ ามค ร ับว ่าถ ้า เราร ับมอบมาเราม ีผ ลได ้ผ ล เส ียก ับ เราไห มถ ้าจะร ับ มอบ ท ั้ง  

บ้านนาโซ่ บ้านหนองบัวทอง และสมประสงค์ อย่างไรบ้างครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ ศภ!ะ?โบริหาร สมาซ ิกสภาฯ และ?ง้เข ัาร่วมประขมทกท่าน
’ ‘ ! ' ข ' ,' ' ' ' ' ' ’ "  ๖ ง '  ! “  "  1 , 4  “  ' '  ข  ** ' - ‘ '  ๆ 1ะ , ' 1 ' , '’ "

กระผมนายอัมพร ขัยเสนา นายกเทคมนตรี ถ ้าอย่างนั้นเรารับมอบแค่ หมู่ท ี่ ๗ ก ับหมู่ท ี่ ๑๒ 

ส่วนของหมู่ ๙ นั้นผมขอถอนออกจากญัตติก่อนดีกว่าไหมครับ

ขออน ุญ าตท ่านประธานคร ับเป ็นญ ัตต ิของท ่านนายกถ ้าท ่านจะถอนออกแล ้วนำมา 

พิจารณาอีกครั้งก็ได้ครั้งนี้เราพิจารณาการรับโอนแค่ หมู่ที่ ๗ และหมู่ท ี่ ๑๒ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประชุมท ุกท ่าน ถ้า 

เราร ับมอบโครงการก ็เพ ิ่มหน ้าท ี่ความร ับผ ิดชอบและจะม ีค ่าใช ้จ ่ายเพ ิ่มข ึ้นคร ับ ของสม 

ประสงค์นั้นเขาต่อเข้าระบบประปาเดิมเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว ่าระบบท่อเขาเดินไปนั้นถึงไหน 

บ้าง แต่ของหมู่ที่ ๗ ยังไม่ได้ดำเนินการต่อเข้าระบบประปาครับ

ใน แนวคิดของ ผมน ั้นเขาต ้องการมอบให ้ก ับเทศบาล เพียง แต ่เอกสารของ เขายังไม, 

พร้อมครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ

ที่ได้เรียนถามว่าโอนมาแล้วมีป็ญหาไหมนั้น ป ็ญหามันมีอย ู่แล ้วครับแต่เรามาอยู่ตรง 

นครบ สงใดทราบภูรในลาบ ล ของ เราอ บูด กน ดหรอวาม'!ชญ หา เรา กพ รอมท จะขวย เหถ 0 

ถึง แม ้และทาง เทศบาล ตำบลหอคำ เราขาดทุน แต่เราก็ ต้อง ดำเน ินการเพ ื่อบรรเทาความ 

เดือดร้อนของซาวบ้าน และ ผมได้ปรึกษาหารือกับปลัดอย่าง เซ่นของสมประสงค์ถ้าเขาโอน 

เข้ามา คิดว่า แนวทาง การ ดำเน ินการ ต่อไป เรา จะ ต ่อท ่อระบบประปาจากสมประสงค ์มา 

ให้กับบ้านเจริญรัตน์เพราะบ้านเจริญรัตนํนั้าประปาไหลไม,ทั่วถึงทำให้ซาวบ้านเดือดร้อน ถ้า 

ต ่อระบบประปาจาก สมประสงค ์มาคงบรรเทาความ เดือด ร้อนให้กับซาวบ้านได้ นี้ก็ เป็น 

แนวทางที่คิดไว้ครับ

เชิญท่านพาย ตองอ่อน ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมขอสอบถามบ ้านสมประสงค ์ หมู่ท ี่ ๑๒ ม ีระบบประปา เดิมที่เทศบาลสร้างให้อยู่แล้วใช่ 

ไหมครับ เวลาเขาเชื่อมท่อเราจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าเขาเชื่อมท่อไปทางไหน เพราะมันเป็นของ 

เทศบาล ผม คิด ว ่าหม ู่บ ้าน เล ็กใช ้ประปา ๒ ตัว ผม ค ิดว ่าใช ้ระบบประปา เด ียวน ่าจะพอ 

ขอบคณครับ -------------



นายนวพล สีซมภู 
หัวหน้าฝ่ายโยธา

ร.ต.ต.สมัย บารินทร์รักษ ์
ประธานสภาๆ

นายพาย ตองอ่อน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นายชัยเนตร มินเทน 
รองนายกเทศมนตรีฯ

นายนวพล สีซมภู 
หัวหน้าฝ่ายโยธา

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวรสธร สิงห์บุดดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขออนุญาตตอบข้อซ ักถามครับระบบประปาที่เทศบาลตำบลหอคำสร้างจะอยู่บริเวณ 

วัดบ้านสมประสงค์ระบบท่อส่งมา ๔ น ิ้วออกมาระบบท่อของเทศบาลมีแค่ส ุดท ่อ ๔ นิ้วครับ 

และระบบประปาเด ิมท ี่โอน เข ้ามาให ้เทศบาลตำบลหอคำด ูและระบบประปาของเราท ี่ 

สร้างใหม่ได้เช ื่อมต่อกับระบบประปาเดิมของหมู่บ ้านสมประสงค์ ทางหมู่บ ้านได้ยกเลิกการ 

ใช ้ระบบประปาเต ิมท ี่เป ็นส ีเหล ืองแล ้วครับเพราะถ ้าไม ่ยกเล ิกก ็จะม ีภาระค ่าไฟฟ ัาครับ ตัว 

ใหม่ที่กรมทรัพย์ฯ จะส่งมอบเขาก็ต ่อพ ่วงกับระบบประปาเดิมแต่ย ังไม่เป ิดระบบนํ้าใข้ย ังป ิด 

ประตูนํ้าไว้ เพราะถ้าเกิดเปิดใข้ก็ต้องเสียค่าไพ่ฟ้าแต่ยังไม,มีการส่งมอบให้เทศบาลซาวบ้าน 

ต้องจ่ายค่าไพ่ฟ้าเอง ตัวใหม่ท ี่จะรับมอบสร้างไว้ท ี่ลานกีฬาบริเวณซอยสุดท้ายของหมู่บ ้าน 

ครับ

เชิญท่านพาย ตองอ่อน ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

สร ุปว ่าถ ้าเทศบาลตำบลหอคำร ับมอบบ ้านสมประสงค ์จะเป ิดใช ้ท ั้ง ๒ แห่งเลยใช่ไหมครับ 

หรืออย่างไร เพราะทางของเดิมก็มีอยู่แล้ว เพราะประปาที่เทศบาลตำบลหอคำทำให้ย ังไงก็ 

พอใช้และแหล่งนํ้าก็เพียงพอครับ เพราะถ้าเชื่อมแล้วเปิดทั้ง ๒ แห่ง หรือเป ิด ๑ แห่ง ปิดไว้ 

อีก ๑ แห่งครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข ้าร ่วมประชุมทุกท่าน 

เร ียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบประปาบ้านสมประสงค์และโอนให้เรานั้นใช้งานไม่ได้เราเลยได้ 

ใช ้งบประมาณ เพ ื่อดำเน ินการสร ้างระบบประปาให ม ่ท ี่ว ัดบ ้าน สมประสงค ์ ต ่อมากรม 

ทรัพยากรนํ้าบาดาลได้ดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งบาดาลและส่งมอบให้เทศบาลดูแล 

นโยบายของท่านนายกเทศมตรีคือเราจะขยายระบบประปาบ้านสมประสงค์มาให้บ้านเจริญ 

รัตน์ เพราะบ ้านเจร ิญรัตน ์บร ิเวณคุ้มน ้อยต ้องแยกออกมาใช ้ระบบประปาของสมประสงค ์ 

เพราะปิจจุบ ันบ้านเจริญรัตน์น ํ้าไม่พอใช้ครับ แต่ถ้าบํ้าไม่เพียงพอเราก็ต้องเปิดใช้ทั้ง ๒ ตัว 

แต่ถ้าเพียงพอเราก็เปิดใช้แค่ตัวเดียวครับขอบคุณครับ

เรียบท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ขอเร ียนเพ ิ่มเต ิมคร ับ ณ ตอนน ี้ทางเทศบาลตำบลหอคำได ้ดำเน ินการทำเร ื่องขยายเขต 

ระบบประปา จากสมประสงค์มาคุ้มน ้อยบ้านเจริญรัตน์ โดยเราใช้ท่อ ๔ นิ้ว นํ้าอาจไหลลง 

มาเจริญรัตน ์เยอะเพราะเป ็นพ ื้นท ี่ต ํ่ากว ่าสมประสงค์ เพราะถ้าน ํ้าไม่พอหรือเกิดปิญหาเรา 

คงต ้องแบ ่งเป ็นล ็อกเพ ื่อไม,ให ้เก ิดป ็ญ หาน ํ้าไม ่เพ ียงพอ แต ่เราต ้องด ูก ันอ ีกคร ั้งตอนท ี่ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอนนี้ใช ้ระบบประปาแค่ต ัวเด ียวพอครับแต่ถ ้าขยายเขตแล้วถ้าไม่พอ 

ต้องเปิดทั้ง ๒ ตัวครับ

เชิญท่านรองนายกฯรสธร สิงห์บุดดิ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เช ้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ดิฉันนางสาว รสธร สิงห์บุดดี รองนายกเทศมนตรีฯ ขอสอบถามนายช่างนวพล สีซมภู ค่ะ 

เก ี่ยวก ับเร ื่องระบบประปาของบ ้านเจร ิญ ร ัตน ์ ท ี่ย ังไม่สามารถส่งมอบได้น ั้นติดขัดแค่เรื่อง 

ไพ่ฟ้าอย่างเดียว หรือมีเรื่องอื่นหรือไม่ค่ะ /นายนวพล...



-๒๐-

นายนวพล สีซมภู 
หัวหน้าฝ่ายโยธา

นางสาวรสธร สิงห์บุดด ี
รองนายกเทศมนตรีฯ

นายนวพล สีซมภู 
หัวหน้าฝ่ายโยธา

ร.ฅ.ต.สมัย นาร ิบทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

มติที่ประขุม

ระเบียบวาระที่ ๖

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ ์
ประธานสภาฯ 

นายอดิศักด ภู่พระอินทร ี
สมาซิกสภาฯ เซต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ ์
ประธานสภาฯ

ขอตอบข้อซักถามท่านรองนายก เทศมนตรีๆ ครับ ตอนน ี้ระบบประปาของบ ้านเจร ิญ  

รัตน์เราไม,สามารถตรวจเช ็คระบบอ ื่นได ้ เรารอแค่ไฟฟ้าอย่างเดียว ตามท ี่สอบถามติดแค ่ 

เรื่องไฟฟ้าอย่างเดียว ตามที่สอบถามทางกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล แจ้งว่าทางผู้นำหมู่บ ้าน 

ไม่ไปดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเลยครับ

สรุปของบ้านเจริญรัตน์ที่ไม,สามารถส่งมอบได้ติดซัดแค่ยังไมมัการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

ครับ

ใบการขอมต ิเห ็บขอบการส ่งมอบพ ัสด ุโครงการพ ัฒนาแหส ่งน ํ้าบาดาลเพ ื่อแกไข 

บีญหาการขาดแคลนนํ้าอ ุปโภคบริโภค จะม ีแค ่ หมู่ท ี่ ๗ บ ้านหนองบัวทอง และหมู่ท ี่ ๑๒ 

บ ้านสมประสงค ์ เพราะท ่านนายกฯ ขอถอนหมู่ ๙ บ้านนาโซ่ออกไปก่อนเพราะติดซัดด้าน 

เอกสารการส่งมอบยังไม่สมบูรณ์

หากไม่มีสมาซิกท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผมจะขอมตินะครับ 

สมาซิกท่านใดเห็นชอบการรับมอบพัสดุโครงการพัฒนาแหล1งนํ้าบาดาลเพื่อแก่ไขปัญหาการ 

ขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค หมู่ท ี่ ๗ บ ้านหนองบัวทอง และหมู่ท ี่ ๑๒ บ ้านสมประสงค ์ ยก 

มือครับ

-เวลา ©๑.๕๐ น. สมาซิกมีมติเห็นซอบการรับมอบพัสดุโครงการพัฒนาแหล่งบํ้า 
บาดาลเพื่อแก่ไซปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 
©๒ บ้านสมประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์-

เรื่องอื่นๆ

มีสมาซิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เชิญ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข ้าร ่วมประชุมท ุกท ่าน 

กระผมนายอดิศักดิ้ ภ ู่พระอินทรี สมาซิกสภาฯ เขต ๑ ตอนนี้ใกล้หมดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผมอยากฝากท่านประธานถึงท่านนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับรถขยะเนื่องจากปีนี้เราก็ซ่อมแซม 

หลายครั้งแล้วเป็นเงินไม,น้อยย้อนหลังไป ๒-๓ ปี ก ็ใข้งบประมาณไม่น้อยบาทผมคิดว่าถ้า 

เราพอขยับขยายได้คิดว่าน่าจะบริหารจัดซื้อใหม่ได้แล้วครับ เราซ่อมแล้วซ่อมอีกแบบนี้รวม 

แล้วเราซื้อใหม่ได้เป็นคันแล้วครับ ถ ้าท ่านนายกพอมีงบประมาณก็อยากให้พ ิจารณาตรงนี้ 

ครับขอบคุณครับ

เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ

/นายอัมพร...



-๒๑-

นาออัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ ์
ประธานสภาฯ

นายยุทธนา วารุกะ 
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ ์
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีๆ เรื่องดำเนินการจัดซื้อรถขยะใหม่น ั้น กำลังให้ 

เจ ้าหน้าที่ทำเรื่องจัดซื้อ และเราได้ดำเน ินการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม 

แล้วเพิ่มอีก ๑ คัน ครับ

เรื่องอื่นอยากปรึกษาหารือเกี่ยวกับระบบประปาส่วนภูมิภาคเขาเข้ามาติดต่อขอลงใน 

เขตตำบลหอคำ เร ื่องรายละเอ ียดของการดำเน ินการผลได้ผลเส ียประปาส่วนภูม ิภาคจะมา 

ให ้รายละเอ ียดในการประช ุมสม ัยสาม ัญ  ทางประปาส ่วนภ ูม ิภาคจะเข ้าร ่วมประช ุมด ้วย 

ข ้อมูลเบ ื้องด ้นที่ได ้สอบถามประปาส่วนภูม ิภาคค่าต ิดตั้งม ิเตอร์เร ิ่มแรก ๓,๖๐๐ บาท ราคา 

ต่อหน่วย ๑๒ บาท ฝากสมาชิกได้พ ิจารณาถ้าระบบประปาส่วนภูม ิภาคมาตั้งจริงๆเราก็ต ้อง 

มีการปรึกษาหารือกับซาวบ้านว่าจะรับหรือไม่รับครับ

เกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่ท ี่ ๓ บ้านหนองเข็ง ถึง 

หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสะอาด ทางคณะผู้บริหารได้หารือกันแล้วจึงได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ในการ 

บรีหารจัดการนั้นเม ื่อก ่อนวิธ ีดำเน ินการเราตั้งงบประมาณไว้เป ็นค่าอาหารและให้ซาวบ้าน 

เข้าร่วมก็มีป้ญหาเกิด’ข้ึน จึงนำเสนอที่ประชุมตัดปัญหาเรื่องอาหาร เปลี่ยนมาเป ็นจ ้างเหมา 

บริการแรงงานช่างดีกว่าไหม ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจ้างช่างของหมู่บ้านครับขอบคุณครับ

มีสมาซิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเชิญท่านยุทธนา วารุกะ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข ้าร ่วมประชุมท ุกท ่าน 

กระผมนายยุทธนา วารุกะ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ ผมมีเรื่องอื่นนำเรียนในที่ประชุม ๒ เรื่อง

- เร ื่องถนน คสล. เช ื่อมระหว ่างหม ู่ท ี่ ๑ บ้านหอคำ -  หมู,ที่ ๑๓ บ ้านหอคำเหน ือ 

ที่ได้รับแจ้งจากซาวบ้านว่าเป ็นแอ'งนั้าชังและเราได้ดำเนินการแก!ไขไปแล้วแต่ยังมีป ัญหา 

เหมือนเดิมนั้ายังท่วมชัง ทางเทศบาลตำบลหอคำเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องว่าจะมีวิธ ีแกไขปัญหา 

อย่างไรครับ

- สอบถามและหารือเพ ื่อปรึกษาเก ี่ยวก ับซมรมฟุตบอลเยาวชนตำบลหอคำได้ส ่งเข ้า 

ร่วมแช่งขันภายในอำเภอบึงกาฬ หากเราต้องการซอรับการสนับสนุนงบประมาณนั้นจะต้อง 

ติดต่อกองไหน เช่น ของบประมาณสนับสน ุนค ่าเด ินทาง หรือค่าอาหาร ค่าชุดกีฬาที่ไม,ผิด 

ระเบ ียบฯ และต้องดำเนินการอย่างไรครับ

เรื่องอื่นๆท่านนายกเทศมนตรีก็ได้เสนอเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่ 

๓ บ้านหนองเข็ง หมู่ที่ ๔ บ ้านโคกสะอาด และประปาส่วนภ ูม ิภาคจะลงมาในเขตเทศบาล 

ตำบลหอคำ เราจะร ับหร ือไม ่น ั้นทางเทศบาลตำบลหอคำก ็ต ้องออกประซาคมเพ ื่อถาม 

ความเห็นของซาวบ้านครับ

ของท่านยุทธนา วารุกะ แจ้งเก ี่ยวกับเรื่องถนน คสล. เช ื่อมระหว่าง หมู่ท ี่ ๑ ถึงหมู่ท ี่ 

๑๓ บ้านหอคำเหนือ และเกี่ยวกับการขอรับงบประมาณสนับสนุนซมรมฟุตบอลตำบลหอคำ 

ครับ

เรื่องถนนเชื่อมระหว่างหมู่ท ี่๓ ห ม ู่ท ี่๔  นั้นขำรุดจริงซาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจริงจึง 

อยากนำเรียนที่ประชุมว่าการดำเนินการนั้นจะตัดค่าอาหารออก เปลี่ยนเป็นการจ้างเหมาบริการ 

ช่างแทนมีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม,หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเชิญครับ

/นายว ีรวฒ ิ-



*

นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย 
สมาซิกสภาฯ เขต ๒

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ 

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายพาย ตองอ่อน 
สมาซิกสภาฯ เขต ๒

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีบทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

นายชัยเนตร มินเทน 
รองนายกเทศมนตรีฯ

-๒๒-

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาขิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายวีรวุฒ ิ เพชรลาชัย สมาข ิกสภาฯ เขต ๒ ฝากประธานสอบถามย ังท ่านนายกฯ 

ครับ ว่าหากเปลี่ยนเป็นจ้างเหมาบริการจ้างช่างแทนนั้น จะดำเนินการซ่อมแซมทั้งเส ้นหรือ 

ซ่อมแซมเฉพาะจุดเพราะว่าเส้นนั้นชำรุดเยอะมากเลยครับ แทบไม่มีที่หลบหลุมเลยครับ

จะดำเนินการซ่อมแซมทั้งเส้นเลยครับ 

เชิญท่านพาย ตองอ่อน ครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซ ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

คร ับผมก ็เห ็นด ้วยก ับท ่านนายกฯ ครับ ดำเน ินการซ ่อมแซมก ่อนได ้ร ับงบประมาณ มา 

ดำเนินการ ส ืบเน ื่องจากสมัยก่อนที่จะหมดวาระผมได้เสนอต่อสภาฯว่าเงินสะสมเรามีเท ่าไร 

เพ ื่อขออนุม ัต ิมาทำถนน คสล. เช ื่อมระหว่าง หมู่ท ี่ ๓ บ้านหนองเฃ็ง ถึง หมู่ท ี่ ๔ บ้านโคก 

สะอาด กว้าง ๖ เมตร ทางเทศบาลตำบลหอคำตอบกลับว ่าม ีเง ินสะสมอย ู่ประมาณ ๒ ล้าน 

กว่าบาทผมเลยสานงานต่อสอบถามทางคณะผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรีว่าเรามีเงินสะสม 

เราจะนำเงินสะสมไปดำเนินการทำถนน คสล. สายหนองเฃ็งไหมหรือจะไปดำเนินการอย่าง 

อื่น หรือขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการครับเชิญท่านนายกชี้แจงครับ

เร ียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข ้าร่วมประชุมทุกท่านถ้า 

ถามอย่างนี้ก ็ตอบ'ได้ครับ แต ่ขออนุญาตไปสอบถามเจ้าหน ้าท ี่และปรึกษาหารือก ันก ่อนว่า 

งบประมาณของเราน ั้นม ีเท ่าไร แต ่ได ้ต ิดต ่อและนำเสนอโครงการก ับองค ์การบริหารส ่วน 

จังหวัดบึงกาฬเห็นว่ามีงบประมาณดำเนินการของปี ๒๕๖๕ แล้วขอให้ท่านรอนิดหนิงครับ 

ท่านพาย ตองอ่อน เรื่องที่ผมนำเรียนปรึกษาในการซ่อมแซมถนนนั้นทุกท่านคงเห็นด้วยนะ 

ครับ

มีสมาชิกท่านใดนำเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ...เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผม นายชัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีฯ สำหรับถนนเส้นหมู่ท ี่ ๓ บ้านหนองเฃ็ง -  

หมู่ท ี่ ๔ บ้านโคกสะอาด ถือว่าเป็นเรื่องที่ด ีครับที่ได้รับงบประมาณมา ๙๐๐,๐๐๐ บาท ท ี่จะ 

ดำเนินการเร็วๆนี้ เป็นเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๔ เราจะดำเนินการจากบ้าน 

โคกสะอาดออกไป แต่เราก็ต้องดำเนินการแก้ไขบึญหาไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เราได้ 

ขอรับงบประมาณไปตลอด ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๕, ๒๕๖๖ เราก็รอรับงบประมาณไปไม,ได้นิ่ง 

นอนใจ งบประมาณเหลือจากโครงการอื่นเราก็นำไปดำเน ินการแก้ไขบึญหาบรรเทาความ 

เดือดร้อนให้กับขาวบ้าน

เรื่องต่อไปเรื่องของท่านยุทธนา วารุกะ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ได้เสนอแนะและสอบถาม 

เกี่ยวกับถนน คสล. กลางหมู่บ้าน หมู่ท ี่ ๑ - หมู่ท ี่ ๑๓ มีนั้าชังทางเราจะให้ช่างออกสำรวจและ 

ให้ผู้รับเหมามาดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ

/ในการขอรับ...



I
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ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

นายพาย ตองอ่อน 
สมาซิกสภาฯ เขต ๒

นายชัยเนตร มินเทน 
รองนายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.©๕ น.

ใ น ก ารข อ ร ับ งบ ป ระม าณ เก ี่ย ว ก ับ ข ม รม ฟ ุต บ อ ล ต ้อ งต ิด ต ่อ แ ล ะป ระส าน ก ับ  

ท่านผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม ว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคงต้องเป็นเทศบัญญัติใหม่ให้ 

ท่านนายกพิจารณาตามนโยบาย ครับ

เชิญท่านพาย ตองอ่อน ครับ

เรียนท่านประธานสภาๆ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ขออนุญาตสอบถามท่านรองขัยเนตร มิเทน ท ี่ท ่านบอกว่าม ีเง ินเหลือจ ่าย ๙๐๐,๐๐๐ บาท 

ท่านจะทำถนนคอนกรีตหรือว่าอย่างอื่นครับ

ทำเป ็นถนนคอนกรีตครับ กว้าง ๖ เมตร ตามมาตรฐาน ในการขอรับงบประมาณ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบังคับมาขนาดกว้าง ๖ เมตร ทุกโครงการครับ

มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมไหมครับ...เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ

ขออนุญาตครับตามที่ผมแจ้งไว้แต่ต ้นครับว่าจะมีการบายศรีส ู่ขวัญผูกแขนให้กับคุณ 

พัฒนา สุขมา ที่เกษียณอายุราชการ และคุณณัฐวดี นามบ ุปผา ไต้โอนย้ายกลับภูม ิลำเนา 

ขอเชิญสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมกันผูกแขนหลังเลิกประชุมสภาฯครับ

มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอะไรหรือไม่.. หากไม่มี ว ันน ี้เราไต ้ประช ุม 

มาหลายช ั่วโมงแล ้ว ผมขอขอบค ุณ ท ่านนายกฯ พ ร ้อมคณ ะผ ู้บร ิห าร สมาช ิกฯ และ 

ผ ู้เข ้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให ้เก ียรติเข ้าร่วมประชุมในวันนี้ ตลอดทั้งท ่านเลขาสภาฯ ที่ให้ 

ข ้อ เสนอแนะและข ้อค ิดต ่างๆ ที'ไต ้ดำเน ินการในการทำงานต่อไป ขอบคุณทุกท่านที'ให ้ 

เกียรติซ ึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันฉันท์พี่ฉันท์บ้อง ช่วยกันพัฒนาและแกีไฃปึญหาเพื่อพี่น้องซาว 

ตำบลหอคำมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือนำเสนอเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่...

ไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ประธานสภาฯ จึงสั่งปิดประชุม

(นางสาวสถาพร คำพุทธา) 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ภ ูV -^ '''^  ^

(นายสุนทร สุดแกัว)

ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหอคำ

(สมัย นารินทร์รักษ์) 
ประธานสภาเทสนาลตำบลทอคำ


