
;  * - บันทึกรายงานการประขุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๔ (คร้ังท่ี ๑)

วันจันทร์ที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ อำ๓ อเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประขุม

ลำดับที่ ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ

๑. ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัย นารีนทรีรักษ์

๒. นายอดืศ่กด ภู่พระอนทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อดศกด ภู่พระอินทร์

๓. นายอุทัย นาหอคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อุทัย นาหอคำ

(ริ̂. นายยุทธนา วารุกะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ ยุทธนา วารุกะ

๕. นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เลื่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อุไรรัตน์ จันทร์เลื่อน

๖. นายวัชราภรณ์ แข็งขยัน สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วัชราภรณ์ แข็งขยัน

๗. นายจักรกฤษ จำปาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ จักรกฤษ จำปาศรี

๘. นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วีรวุฒิ เพชรลาชัย

๙. นายอาทิตย์ ชัยจันทรา สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อาทิตย์ ชัยจันทรา

๑๐. นายสมบูรณ์ ภูครองตา รองประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมบูรณ์ ภูครองตา

(ริ)(9). นายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ พาย ตองอ่อน

๑๒. นายทองพูล สุวะศรี สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ ทองพูล สุวะศรี

๑๓. นายสุนทร สุดแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหอคำ สุนทร สุดแก้ว

ผเฃารว3แประชม

ลำดับ
ที่

ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ

๑. นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ อัมพร ชัยเสนา

๒. นายธนกฤต อาษาจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ธนกฤต อาษาจิตร

๓. นางสาวรสธร สิงห์บุดดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ รสธร สิงห์บุดดี

(ริ̂. ร.ต.อ.ซยพัทธ์ วารี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ซยพัทธ์ วารี

๕. นายชัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ชัยเนตร มินเ'ทน

๖. นายวิทยา จรัสแสงเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลหอคำ วิทยา จรัสแสงเจริญ

๗. นางนิตยา กิจจรรยา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นิตยา กิจจรรยา

๘. นางสาวป็ญญาภรณ์ สันติวิริยาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ป้ญญาภรณ์ สันติวิริยาภรณ์

๙. นางวงจันทร์ สีซมภู หัวหน้าฝ่ายปกครอง วงจันทร์ สีซมภู

๑๐. นายอุดมศักดี้ ทะนะบริหาร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยฯ อุดมศกด ทะนะบริหาร

๑๑. นางนํ้าฝน ไชใยเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นกฝน ไซใยเย็น

๑๒. นางจิรภิญ พงษากลาง คนงานทั่วไป จิรภิญ พงษากลาง

๑๓. นายอำนาจ วิธุระ หัวหน้าสำนักปลัด อำนาจ วิธุระ

๑๑ไ นายนวพล สีซมภู หัวหน ้าฝ ่ายการโยธา นวพล สีซมภู

๑ (เ̂ . นางจารุวรรณ วิธุระ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จารุวรรณ วิธุระ

๑๖. นางสาวเสาวณีย์ ทีหอคำ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เสาวณ์ย์ ทิหอคำ

๑๗. นางสาวสถาพร คำพุทธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สถาพร คำพุทธ่า

/เริมประชุม...



*

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

4  1

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระ ท่ี ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

-เอ-

น.

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาขิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ บ ัดน ี้ 

ถึงเวลาประชุมแล้ว ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ขอเขิญ ท่านประธานสภาฯ 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุม ตามระเบ ียบวาระการประช ุมต ่อไป ขอ 

เรียนเชิญครับ

วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่๒/ ๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๔ 

(คร้ัง ท่ี ๑) เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ในว ันอ ังคารท ี, ๑๐ ส ิงหาคม ๒ ๕ ๖ ๔  ก ระผ ม พ ร ้อม ด ้วย รองป ระธาน ส ภ าฯ  

นายสมบูรณ ์ ภูครองตา จะได ้เข ้าร ่วมโครงการอบรมเพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการปฏ ิบ ัต ิงานด ้าน 

กิจการสภาของเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ ครับขอเชิญฝ่ายบริหารนำเสนอเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

เชิญครับ

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

กระผม นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ๕ เรื่อง

- เร ื่องการทำศ ูนย ์พ ักคอยเทศบาลตำบลหอคำจ ัดข ึ้นท ี่ว ัดปาเทพว ิม ุต ิ บ้านหอคำ 

หมู่ที่ ๑ รองรับได้ประมาณ ๑๐ กว่าเตียง ก็จัดซื้อเตียงไว้ประมาณ ๒๐ เตียง เป็นศูนย์พักพื้เน 

ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วมาพักฟินที่นี้ กำลังดำเนินการใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าหากว่ามีญาติพี่น้อง 

ที่กลับมาบ้านยังไม,มีศูนย์หรือที่พัก หรือคนที่ป่วยรักษาหายแล้วอยากเดินทางกลับบ้านก็ให้มา 

ติดต่อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเข้าพักพื่นที่นี้ได้ครับ

- เรื่องการซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างบ้านโคกสะอาด -  บ้านหนองเฃ็ง ได้ดำเนินการอยู่ 

ปิญหาที่เกิดขึ้นคือ เวลาซ่อมแซมมีรถไปเหยียบทางเทศบาลจะทำหนังสือหาผู้ใหญ ่บ ้านเพ ื่อ 

ประซาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับซาวบ้านและจะนำแผงกั้นและกรวยไปวาง ถ้าหากทางช่าง 

ออกไปดำเนินการซ่อม่แซมก็อยากให้ทางสมาชิกฯไปกำกับดูแลด้วยครับ

- ส่วนถนนเส้นหนองบัวทองโนนยางนั้น หากดำเนินการเส้นบ้านโคกสะอาด หนองเซ็ง 

เสร็จจะดำเนินการต่อเลยครับให้เสร็จทางนั้นก่อน

-ในส่วนของเทศบาลตำบลหอคำไดให้ความช่วยเหลือขาวบ้านที่กลับมาจากพื้นที่เส ี่ยง 

และกักตัวนั้น ทางเทศบาลตำบลหอคำให้ความช่วยเหลืออาหารจำนวน ๙๐ คน ครบกำหนด 

แล้วจำนวน ๔๗ คน ยังกักตัวอยู่จำนวน ๔๓ คน หมู่ ๑ จำนวน ๓ คน หมู่ ๕ จำนวน ๔ คน 

หมู่ ๖ จำนวน ๒ คน หมู่ ๗ จำนวน ๗ คน หมู่ ๑๑ จำนวน ๔ คน หมู่ ๔ จำนวน ๑๗ คน 

หมู่ ๙ จำนวน ๑ คน หมู่ ๑๒ จำนวน ๑ คน หมู่ ๑๔ จำนวน ๔ คบ ทางเทศบาลตำบลหอคำ 

ได้จ่ายอาหารครบทั้ง ๓ มื้อ ครับเป็นการช่วยเหลือประซาซนครับ

- แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการนั้าก็อยากขอความร่วมมือกับทางสมาชิกสภาฯ ทาง 

คณะผู้บริหารได้ดำเนินการบรรจุไว้แล้ว จะให้ทางรองนายกได้อ่านว่ามีที่ไหนบ้างหากขาดหรือ 

ต้องการเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งได้ภายในวันนี้จะได้บรรจุเข้าในแผนพัฒนาครับ
/นายชัยเนตร...



-๓-

นายชัยเนตร มินเทน 
รองนายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

เร ียนท ่านประธานสภาฯ สมาข ิกสภาฯ คณ ะผ ู้บร ิหาร และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผม นายขัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตอ่านแทนท่านนายกเทศมนตรี 

ซ ึ่งแหล่งน ํ้าท ี่เราจัดเข ้าไปในแผนพัฒนาการบริหารจัดการนํ้าฃองกรมทรัพยากรนํ้าซ ี่งเขา 

บังคับให ้เราจัดทำแผนพัฒนาการบริหารจัดการนํ้าประจำปี ๒๕๖๕ -  ๒๕๗๐ ซึ่งถ้าไม,มีใน 

แผนเราไม,สามารถดำเนินโครงการได้เราได้ดำเนินการเบื้องต้นแล้วเรานำมาจากแผนพัฒนา 

ของเราหากท่านคิดว่าท ่านจะปรับปรุงแหล่งน ํ้าสามารถเพ ิ่มเต ิมได้ครับ ที่เราบันทึกไว้แล้วมี 

โครงการ1ขุดลอกหนองกุดเ,ปง โครงการชุดลอกหนองปลาดุก โครงการขุดลอกหนองตากแดด 

โครงการขุดลอกหนองกุดปลาแก่น โครงการขุดลอกหนองเครือเขา โครงการขุดลอกหนอง

กดจับ โครงการขุดลอกหนองกุ่มกาม โครงการชุดลอกหนองวังมล โครงการขุดลอกหนอง- 

เอี่ยนด่อน โครงการชุดลอกหนองเมือก โครงการขุดลอกห้วยหนองเม ือก โครงการขุดลอก 

หนองบัวน้อย โครงการขุดลอกลำห้วยกุลา โครงการขุดลอกห้วยชำเม็ก โครงการขุดลอกหนอง 

กุดไผ่ โครงการขุดลอกหนองสิม โครงการขุดลอกหนองเบนใหญ่ โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้า 

บ้านนาโซ่ โครงการขุดลอกห้วยสิลาเลขตอนบน โครงการขุดลอกลำห้วยลึก

ถ้าหากสมาขิกท่านใดต้องการเพิ่มเติมโครงการนอกเหนือจากที่ผมอ่านมาแล้วสามารถ 

เพ ิ่มเต ิมได้ก ่อนวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพราะจะส ่งให ้ก ับจ ังหวัดในวันท ี่ ๑๖ สิงหาคม 

๒๕๖๔ ก็เรียนให้ท่านได้รับทราบครับขอบคุณครับ

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีเรื่องแจ้งให้ทราบหรือไม ่... หากไม,มี ผมจะเข้าระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ได ้แนบกับหนังสือเช ิญประชุมทุกท่านคงอ่านทำความเข้าใจแล้ว ถ้าไม่มี 

การแกไขเปลี่ยนแปลงผมก็ขอมติที่ประชุมเพื่อขอคำรับรองครับ

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์-

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม ่ม ี -

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม ่ม ี -

/ระเบ ียบวาระท ี่๕...



ระเบียบวาระที่ ๕

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

เรื่องเสนอขึ้นใหม่

๕.๑ ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายบี ๒๕๖๕ 

๕.๒ ญัตติขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตดูดทราย 

๕.๓ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำบี ๒๕๖๔ และตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ได้กล่าวขี้แจงรายละเอียดให้ก ับสมาชิกฯ ใต้รับ 

ทราบเชิญครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข้าพเจ้า นายอัมพร ขัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำบี ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม

กฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ วิธ ีการจัดทำงบประมาณ ข้อ ๒๓ วรรคสอง

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

บ ัดน ี้ ถ ึงเวลาที่ผ ู้บริหารเทศบาลตำบลหอคำ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย 

ประจำบี ต ่อสภาเทศบาลตำบลหอคำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผ ู้บร ิหารเทศบาลตำบล 

หอคำ จ ึงขอแถลงให้ท ่านประธานสภาฯ และสมาช ิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ ท ุกท่านได้ 

ร ับ ท ราบ ถ ึงส ถ าน ะก ารค ล ังต ล อ ด จ น ห ล ัก ก ารแ ล ะแ น ว น โย บ าย ก ารด ำ เน ิน งา น ใ น  

บีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังรายละเอ ียดเอกสารที่แจกให้ครับ (อ่านคำแถลงงบประมาณ 
จนจบ)

วันนี้อยู่ในวาระรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำบี ๒๕๖๕ หาก 

ใครมีอะไรเสนอ หรือจะอภิปรายอะไร ก็ขอเชิญครับ ผมขออนุญาตเชิญท่านสุนทร สุดแก้ว 

ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ ช่วยขี้แจงรายละเอียด ร่างเทศบัญญัติฯ ขอเชิญครับ

เร ียนท ่านประธานสภาๆ คณ ะผ ู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผม นายส ุนทร ส ุดแก ้ว ปล ัดเทศบาลตำบลหอคำ ขออน ุญ าตอธ ิบายเพ ิ่ม เต ิม เร ื่อง 

งบประมาณ รายจ ่ายบ ี ๒๕๖๕ ด ูตามงบประมาณ รายได ้ตามร ่างเทศบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ  

รายจ่ายบี ๒๕๖๕ ที่แจกให้ครับ

ปลัดเทศบาลตำบลหอคำอ่านชี้แจงตามเอกสารงบการเงินของเทศบาล ชี้แจงเกี่ยวกับ 
รายรับและการใช้จ่ายงบประมาณ และการเงินการคลัง ชี้แจงรายละเอียดตามร่างเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๕ นานพอสมควร จนจบร่างเทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๕-

นี้คือรายจ่ายงบประมาณที่ทางคณะผู้บริหารได้นำเสนอ ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ 

ได้สอบถามท่านสมาชิกสภาฯ เพ ื่อท ี่จะได้อภ ิปรายก่อนที่จะม ีการรับหลักการร่างเทศบัญญ ัต ิ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ต่อไป ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์
ประธานสภาฯ

นายอดิศักดึ๋ ภู่พระอินทร ์
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

ท ่านปล ัดฯ ได ้ข ี้แจงอภ ิปรายเหต ุผล การจ ัดทำร ่างงบประมาณ รายจ ่าย  ป ระจำป ี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมาชิกสภาฯ ได ้ร ับทราบแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ 

นำเสนอหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะรับหลักการหรือไม่...เชิญครับ 

เชิญท่านอดิดักดิ้ ภ ู่พระอินทร์ ครับ

เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผม นายอดิดักดี้ ภ ู่พระอินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอเข้ามา ผมได้ศึกษาตามเอกสารที่ 

ส่งไปให้แล้วครับ สิ่งที่นำเสนอนั้นเหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนี้ เงินอุดหนุนคงเข้าไม่ตามเป้า 

จากสถานการณ์ป้จจุบันของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด ๑๙ ผมอยากเสนอว่าเราน่าจะตั้ง 

งบประมาณเป็นโครงการเลยเหมือนโครงการป้องกันไข้เลือดออก หรือโครงการป้องกันโรคพิษ 

สุนัขบ้า เพราะถ้าเราตั้งเป็นโครงการสำหรับโรคไวรัสโควิด ๑๙ ไว้เลยถ้าเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายที่เราตั้งไว้ออกไปสู่สายตากำนัน ผู้ใหญ่บ้านและซาวบ้าน มันจะเป็นผลดีกับเราว่าตำบล 

หอคำเห็นความสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคระบาดระดับซาติ อย่างเซ่นองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬนั้นยังทำการจัดงบประมาณจัดซื้อวัคซีนแต่เราไม่ถ ึงขนาดนั้นก็ได้ 

เพราะงบประมาณเราไม่ม ี เราจ ัดงบประมาณรองรับสำหรับเจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงานหร ือซ ื้อ 

อุปกรณ์ป้องกันเรื่องโควิดให้ทางศูนย์แต่ละศูนย์ ผมทราบจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

หอคำ ว่าเรื่องอุปกรณ์ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังขาดอยู่พอสมควร ในส่วนตัวผมเองผมได้ก็ 

ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วบ้าง ถ้าเทศบาลเรามีจัดตั้งไว้เป็นส่วนที่สามารถนำออกไปใข้แบบขัดเจน 

หน้าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับ

อีกส่วนหนึ่งเรื่องกลุ่มอาชีพอยากให้ส่งเสริมให้ซาวบ้านมีอาชีพผมเห็นอันหนึ่งเป็นโครงการ 

แช่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมในเขตตำบลหอคำ ผมอยากให้ส่งเสริมตอนนี้ 

การทำงานนอกพื้นที่เป็นไปได้ยากครับ ถ้าเราส่งเสริมให้ซาวบ้านทำงานในพื้นที่อยู่กับครอบครัว 

ทำงานจักสานก็น ่าสนใจ อ ีกงานที่ผมเห ็นและพ ูดไว้แต ่ตอนน ี้ย ังไม ่เป ็นกลุ่มเป ็นก ้อนท ี่ทำ 

เคร ื่องประด ับท ี่เป ็นเขาส ัตว ์ของบ ้านหอคำหม ู่ท ี่ ๑ ตรงน ี้ก ็หน ้าส ่งเสร ิมเพราะตรงน ี้ม ีบาง 

สถานศึกษาติดต่อให็ไปสอนให้กับนักเรียนบางทีไปสอนคนไม,สนใจก็ยากที่จะไปสอนอีกอย่างมัน 

เป็นเคมีมันมีกลิ่นเหม็นด้วย แต่ถ้าเราให้การส่งเสริมและสนับสนุนคงดีเป็นการเพิ่มรายได้

ส่วนงานด้านก่อสร้างถือว่าครอบคลุม เห็นนำงบประมาณไปลงเป็นจุดใหญ่จุดหลักๆอันนี้ 

ผมเห็นด้วยจะได้งานเป็นเนื้อเป็นชิ้นเป็นอัน ถึงแม้จะไม่ได้รับงบประมาณทุกหมู่บ้านแต่ปีต่อไป 

ท่านคงเห็นหมู่บ้านที่ยังไม,ได้รับงบประมาณและคงขยายให้ได้ท ุกหมู่บ ้าน และเป็นการแก่ไซ 

บึญหาได้ดีกว่าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ยาว ๕๐ เมตร ท ่านลงงบประมาณเส้นละ ๔-๕ 

แสนบาท ก็เป็นผลงานชิ้นใหญ่ๆเลย ปีนี้บ้านนี้ได้ปีต่อไปก็ให้อีกหมู่บ้านครับ

งบประมาณบางอย่างเข้ามาหรือไม'เข้าก็อยากให้ทำใจไว้ด้วย ถ ้างบประมาณเข้าครบ 

ตามเป้าก็คงสามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการครับ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์
ประธานสภาฯ

ข อบค ุณ ค ร ับ เป ็น การอภ ิปราย เป ็น ความค ิด เห ็น ท ี่ด ี ของท ่านอด ิด ักด ื้ ภ ู่พ ระอ ิน ท ร ์ 

ม ีสมาช ิกสภาฯ ท ่านใดท ี่จะอภ ิปรายสอบถามหร ือแสดงความค ิดเห ็นก ่อนท ี่จะร ับหล ักการ 

เชิญครับ

เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ

/นายอัมพร...



-๖-

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายชัยเนตร มินเทน 
รองนายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายยุทธนา วารุกะ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์
ประธานสภาฯ

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

กระผม นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีฯ เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณโครงการโควิด ๑๙ 

เป็นความคิดที่ดีครับ แต่เราใช้งบประมาณจากงบกลางที่ต ั้งไว้ดีแล้ว ล้าสถานการณ์ดีขึ้นไม,มี 

การแพร่ระบาดเราสามารถนำงบประมาณตรงนี้ไปใช้จ่ายด้านสาธารณภัยด้านอื่นๆได้โดยไม่ 

ต้องยุ่งยากในการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น แต่ล้าสมาซิกสภาฯเห็นชอบให้ 

ตั้งเป็นโครงการไว้เลยก็ได้ครับ

ส่วนการตั้งงบอุดหนุนมันต้องเป็นไปตามระเบียบไม,เกิน ๓ 96 ที่เราคำนวณจากการตั้ง 

งบประมาณทั้งหมด ตามที่ดำเนินการก็ให้งบประมาณอุดหนุนกลุ่มอาชีพ วัดและโรงเรียน

ผมค ิดว ่าร ่างเทศบ ัญญ ัต ิงบประมาณ รายจ่ายเหมาะสมครับ เพราะสถานการณ ์แบบน ี้ 

ต ้องด ูว ่างบจ ัดสรรจากร ัฐบาลเราจะได ้เท ่าไรคร ับ  ม ีสมาซ ิกสภาฯ ท ่านใดท ี่จะอภ ิปราย 

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะรับหลักการ เชิญครับ 

เชิญท่านชัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณ ะผ ู้บร ิหาร สมาซ ิกสภาฯ และผ ู้เช ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผม นายชัยเนตร ม ินเทน รองนายกเทศมนตรีฯ ขอเพ ิ่มเต ิมจากท ่านนายกเทศมนตรีฯ 

ฃอขึ้แจงเกี่ยวกับงบประมาณโครงการโควิด ๑๙ เราตั้งงบประมาณรองรับเป ็นงบประมาณตั้ง 

ไว้งบประมาณที่ใหญ่แล้วและเปิดกว้าง จะเป็นการแพร่ระบาดโควิด ๑๙ หรือสาธารณภัยเรา 

ตั้งเป็นเงินสำรองจ่ายสามารถนำไปใช้ได้เลยหากไม,พอก็สามารถนำเงินสะสมไปใช้ได้ ล้าเรา 

ตั้งงบประมาณเป็นโครงการถ้างบที่ตั้งไวิไม่พอก็ต้องทำการโอนงบประมาณอีกครับ

เป ็นการอภ ิปรายเพ ิ่มเต ิมของท ่านรองนายกเทศมนตร ีฯ ม ีสมาซ ิกสภาฯ ท่านใดที่จะ 

อภิปรายสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนที,จะรับหลักการ เชิญครับ

เชิญ'ท่านยุทธ'นา วารุกะ ครับ

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

กระผม นายยุทธ'นา วารุกะ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ ผมขอความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับเงินสะสม 

ขอความรู้ที่มาที่ไปว่าได้มาอย่างไร เราสามารถใช้ได้เท่าไรต่อปีงบประมาณ ครับ

ผมขอให้ท่านปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้อภิปราย เพ ื่อเป็นความรู้เก ี่ยวกับเงินสะสมการได้มา 

อย่างไรใช้อย่างไรเป็นความรู้ที่ดีสำหรับสมาซิกสภาฯ ที่เช้ามาใหม่จะได้รับรู้ด้วยกันครับ

เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ

/นายสุนทร...



นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่อนุญาตให้อภิปรายครับ เรื่องของเงินสะสมนั้นคือเวลาเราตั้ง 

งบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีแต ่ละป ี เข ่นงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ยกตัวอย่าง 

ง่ายๆ เราตั้งงบประมาณไว้ ๖๑ ล้านบาท สมมุติว ่ามีรายได้เข้าจริง ๕๐ ล้าน แต่ว่าโครงการ 

ต่างๆที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการตั้งไว้เป็นข้อๆ บางข้อได้ทำบางข้อไม,ได้ทำ บางข้อได้ทำแล้วมี 

เงินเหลือจ่ายเข่นว่าโครงการก่อสร้างถนน คลส. หอคำ ดอนปอ อันนี้โครงการสมมุติเราตั้งไว้ 

๑ ล้านบาท แล ้วม ีการประม ูลทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ประม ูลราคากลางด ้วยระบบคอมพ ิวเตอร ์ 

สมมุต ิเขายื่นราคามา ๘ แสน โครงการน ี้ก ็จะเหล ือเง ินอย ู่ ๒ แสน สมมุติโครงการบ้านโคก 

สะอาดบ้านหนองเฃ ็งต ั้งไว ้ ๑ ล ้านเหม ือนกันเขายืนราคาสู้ก ันอย ู่ท ี่ ๗ แสน โครงการนี้ก็'จะ 

เหลือ ๓ แสน เง ินตรงน ี้ถ ้าเราไม ่นำไปต ั้งจ ่ายรายการใหม่พอส ิ้นป ีงบประมาณ ณ วันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ ก็จะตกเป็นเงินสะสม อย่างเข่นเงินเดือนของสมาชิกและคณะผู้บริหารที่เราตั้ง 

ไว้และได้ว่างเว้นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม 

๒๕๖๔ ช่วง ๒ เดือน ไม่ได้จ่ายเงินเดือนก็จะตกเป็นเงินสะสมรวมทั้งเงินในหมวดค่าใช้จ่ายอื่นที่ 

เราใช้ไม่หมดก็จะตกเป็นเงินสะสมมันหลายรายการเงินสะสมร่วมแล้วปีหนึ่งจะอยู่ท ี่ป ีละ ๒-๓ 

ล้าน และเงินสะสมของแต่ละปี ๑๕ 0/0 เราต้องส่งเงินสมทบกองทุน กสท. อีก ๘๕96 จะอยู่ใน 

บัญชีของเทศบาลตามเอกสารที่แจกให้ครับ ซึ่งเมื่อสิ้นปีงบประคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ 

อยากนำเงินสะสมเพื่อไปดำเนินการแก้ไขป็ญหาความเดือดร้อนของประซาซน (ปลัดอ่านตาม 

ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการรับเง ิน การเบ ิกจ ่ายเง ินๆและระเบ ียบว่าด ้วยการใช ้ 

จ่ายเงินสะสม นานพอสมควร...)

ส ่วนยอดเง ินสะสม ๕๙ ล ้านบาทตามคำแถลงงบประมาณปี ๒๕๖๕ นั้น เน ื่องจากเป ็น 

ระบบบัญชีแบบใหม่จริงๆเรามีเง ินสะสมอยู่ประมาณ ๑๒ ล้านบาท ที่เป ็นตัวเงินส่วนประมาณ 

๔๗ ล้านบาท เป็นเรื่องของทรัพย์สิน เข่น อาคารสำนักงาน ถนน คสล. ต่างๆ เป็นงบทรัพย์สิน 

เขาเอามาร่วม ยอดจริงขณะนี้เรามีแค่ ๑๒ ล้านบาท ก ็ลบออกตามส่วนที่แจ ้งไปจะเหลือเงินที่ 

สามารถนำมาใช้ได้ประมาณ ๓ ล้านบาทขอบคุณครับ

ขอขอบค ุณ ท ่านปล ัดท ี่ให ้ความร ู้ความกระจ ่างเก ี่ยวก ับการได ้มาของเง ินสะสมและ 

หลักการใช้จ่ายเงินสะสมครับ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ

นายยุทธนา วารุกะ 
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

อย่างที่ผมเข้าใจงบประมาณโครงการแข่งขันเรือยาวที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

๒๕๖๔ ไ ว ้๙ ๐๐,๐๐๐ บาท หากไม,ม ีการจ ัดการแข ่งข ันเร ือยาวเง ินก ็ต ้องตกเป ็นเง ินสะสม 

ถูกต้องนะครับ และที่ผมสงสัยคือตามเอกสารงบประมาณของปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ จะมีเง ินสะสมอยู่ท ี่ ๑๐ ล้านบาท และมาในส่วนนี้เงินสะสมเป็น ๕๙ ล้านบาท ผมเลย 

สงสัยครับ ขอบคุณครับ

ตรงน ีจ้ะเป ็นระบบบัญชี 6 -1 /^ ร  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมันขึ้นอัตโนมัติ เรา

ไม,ต ้องไปแต่งไปเต ิมเพราะเราโกหกเขาไม่ได ้ ต ัวเลขที่เราค ีย ์ข ้อม ูลเข ้าไปจะโซว์ในระบบ

คอมพิวเตอร์เลยแต่ถ้าจะนำมาใช้จริงต้องทำมือด้วย นำเรียนก่อนนะครับว่าเงินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรจริงๆเงินจัดสรรเข้า ๔๘ ล้าน ถึงปีจจุบ ันคาดว่า เด ือนสิงหาคมและกันยายน

คงเข้าอีกประมาณล้านนิดๆ เต็มที่เราจะมีเงินเข้าประมาณ ๕๐ ล้านบาท ส ูงส ุดก ็จะประมาณ

๕๑ ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่เราตั้งไว้นั้นโครงการที่ยังไม่ดำเนินการเป็น ๑๐ ล้านบาทนั้น

มันจะไม่ถึงนะครับเพราะงบประมาณเข้าไม่ตรงเบีาที่เราตั้งไว้อย่างที่ท่านอดิศักด ภ ู่พระอ ินทร์

แจ้งไปแล้วครับ , , 0
/ร้อยตำรวจตริสมัย...



นายอดิศักดึ๋ ภู่พระอินทร ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์
ประธานสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

น.ส.อุไรรัตน์ จันทร์เลื่อน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

นายชัยเนตร มินเทน 
รองนายกเทศมนตรีฯ

เชิญท่านอดิศักดิ ภ ู่พระอินทร์ ครับ

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

กระผม นายอติศักดี้ ภ ู่พระอินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เม ื่อสมัยที่แล้วผมได้เป ็นสมาชิกสภาฯ 

ผมเคยพูดไว้ช ่วงที่ใกล้เลือกตั้งครับ ว ่าอยากให ้ต ั้งงบประมาณเพ ื่ออบรมให้ความรู้เก ี่ยวก ับ 

กฎระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับสภาไว้ เพราะคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกสภาฯ มีทังคนเก่าและคน 

ใหม่ ตั้งไว้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา ซึ่งสมัยที่ผมเข้ามาสมัยแรกก็ได้ 

เข ้าร่วมอบรมและได้ความรู้ด ีมาก ขออนุญาตเอ่ยนามท่านปลัดสุนทร สุดแก้ว เป็นวิทยากร 

แล ะท ่าน ป ล ัด เท ศ บ าล ต ำบ ล ซ าง จ ัดอบรมท ี่ศ ูน ย ์อน ุร ักษ ์พ ัน ธ ์ส ัต ว ์บ ีาภ ูว ัว  ถ ้าเราต ั้ง 

งบประมาณไว้ผมว่าดีเราจะได้มีความรู้ท ่านปลัดของเราก็ม ีความรู้ความสามารถทำโครงการ 

อบรมลัก ๒ วัน ก็ได้เพราะมีสมาชิกสภาใหม่หลายท่านเหมือนกันจะได้มีความรู้ความเข้าใจข้อ 

ระเบ ียบกฎหมายต่างๆเก ี่ยวก ับสมาช ิกสภาฯ จะได้ปฏิบ ัต ิหน้าที่ได้ถ ูกต้อง และทำงานไปใน 

ทิศทางเดียวกันครับ ขอบคุณครับ

เชิญท่านอุไรรัตน์ จันทรเลื่อน ครับ

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

ดิฉัน นางสาวอุไรรัตน ์ จ ันทร์เล ื่อน สมาช ิกสภาฯ เขต ๑ ตามร ่างเทศบ ัญญ ัต ิงบประมาณ 

รายจ่ายปี ๒๕:๖๕ โครงการปรับปรุงซ ่อมแซมถนนลูกรังไปหนองกวางโตน ม .๑๓ ตามที่ได้ 

สอบทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ และซาวบ้านแจ้งว่าหนองกวางโตนนั้นไม่ใช่ของหมู่ท ี่ ๑๓ เป็น 

เขตรับผิดขอบของหมู่ ๑ แต่ถ ้างบประมาณที่จะดำเนินการนั้นเป ็นส่วนของหมู่ท ี่ ๑๓ ก็อยาก 

ให้นำงบประมาณส่วนนั้นลงมาพัฒนาหมู่ท ี่ ๑๓ ค่ะ

เรียนท่านสมาชิกหมู่ที่ ๑๓ ครับ เป็นโครงการปรับปรุงถนนของหมู่ท ี่ ๑ ครับ คงลงซื่อ 

หมู่บ้านผิดครับทางผู้ใหญ่บ้านโทรหาผมเหมือนกันและได้อธิบายแล้วครับ

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

ก ระผ ม  น ายข ัย เนตร ม ิน เท น  รอ งน าย ก เท ศ ม น ต ร ีฯ  ข อ อ น ุญ าต เพ ิ่ม เต ิม จ าก ท ่าน  

นายก เท ศมน ตร ีฯ  เก ี่ยวก ับโครงการปร ับปร ุงซ ่อมแซ มถน นเส ้นห น องกวางโตน  จาก 

งบประมาณที่ผ ่าน ๓-๔ ปีที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ ้านหมู่ท ี่ ๑๓ ท่ีได้ทำ 

แผนเข้ามาถนนเส้นดังกล่าวเราได้ดำเน ินการปรับปรุงครั้งหนี่งแล้วเมื่อสมัยผู้ใหญ ่บ ้านนาย 

สมศักดี้ นาหอคำ เราเลยยึดตามแผนพัฒนาหมู่บ ้านเติม เลยต้องยึดว่าหนองกวางโตนอยู่ท ี่ 

หมู่ท ี่ ๑๓ ล้าจะเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนแผนพัฒนาใหม่ก็ทำได้ แต่เราก็ย ึดตามแผนเติมที่ 

ประซาคมเขามาอ ันน ี้เราก ็ม ีหล ักการอย ู่ว ่าเราดำเน ินการตามแผน และตอนน ี้ถนนเส ้น  
ดังกล่าวทรุดโทรมมากก็เสนอทำโครงการปรับปรุงครับ

/นายอุทัย...



นายอุทัย นาหอคำ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

นายชัยเนตร มินเทน 
รองนายกเทศมนตรีฯ

นายอติศักดึ๋ ภู่พระอินทร์ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประขุม

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณ ะผ ู้บร ิหาร สมาซ ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายอ ุท ัย นาหอคำ สมาซ ิกสภาฯ เขต ๑ ผมด ูรายละเอ ียดงบประมาณ รายจ ่ายป ี 

๒ ๕๖๕ ท ี่อย ู่ในคำแถลงการณ ์ท ่านนายกเทศมนตร ีฯ เยาวชนการส ่งเสร ิมสภาเด ็กและ 

เยาวชนให้เป ็นรูปร่างผมดูงบประมาณหน้าจะเป ็นของฝ่ายสังคมสงเคราะห ์ ด ูแล ้วหมวดละ 

๓ ๐,๐๐๐  บาท แต ่ด ูหมวดท ี่เป ็นเก ี่ยวก ับส ่งเสร ิมสภาเด ็ก ม ีเฉพาะเก ี่ยวก ับอบรมเด ็กซ ึ่งใน 

เน ื้อหาของสภาเด ็กจะไม,เก ี่ยวก ับการอบรมจะเก ี่ยวก ับการจ ัดก ิจกรรมของเด ็ก อบรมจะ 

เก ี่ยวก ับการให ้ความรู้ล ูกหลานเราจะได้ม ีความรู้ความเข ้าใจในบริบทขององค ์กรปกครอง 

ส่วนห้องถิ่น ผมมีความเข้าใจว่าเราจะมีในส่วนเงินอุดหนุน ถ้าเราเพิ่มขึ้นมาอีกสักหนึ่งอย่าง 

ในหมวดส ังคมสงเคราะห ์เป ็นเร ื่องของสภาเด ็กและดำเน ินการตาม พรบ.เก ี่ยวก ับสภาเด ็ก 

ครับอยากให้มีในส่วนนี้ครับ เสนอไว้เพื่อพิจารณา ครับ

เป็นแนวคิดที่ดีครับ มีสมาซิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ

ขออน ุญาตเพ ิ่มเต ิม 'ของท ่านอด ิศ ักด ี้ ภ ู่พระอ ินท ์ ท ี่อยากให ้ต ั้งงบประมาณ เพ ื่อการ 

อบรมส ัมมนา เราจะต ั้งงบประมาณ ไว ้โนงบบร ิหารงานท ั่วไป ประเภทค่าใช ้จ ่ายในการ 

เด ินทางไปราขการ เราต ั้งไว ้ ๓ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท ในการผ ึเกอบรมฯหากเราจะดำเน ินการ 

สามารถนำงบประมาณในส่วนนี้มาใช้โต้ครับ

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

กระผม นายอดิศักดิ๋ ภ ู่พระอินทร์ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ พอดีผมก็อ ่านเห ็นเหมือนท่านครับ ท่ี 

เสนอร ่างมาผมเห ็นเป ็นไปทางด ้านนอกนะคร ับ หากนำมาใช ้จะม ีการเปล ี่ยนแปลงแก้ไข 

โอนย้ายไหม ถ้าไม่มีทำได้เลยก็ดีครับ เราก็นำงบตัวนี้ออกมาทำเลยก็ได้ครับ เพราะว่าถ้าเกิด 

งบประมาณปี ๒๕๖๕ เรามีช ่วงเวลาว่างเราควรอบรมเลยเพราะวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี 

แป็บเดียวเองครับ ถ้าทำได้เลยก็ฝากท่านประธานไปถีงผู้ดูแลงบประมาด้วยเพื่อพิจารณาครับ

มีสมาซิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ก ่อนที่จะมีการรับ 

หลักการเชิญครับ หากไม่มี... ผมจะขอมติท ี่ประช ุมเห ็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญ ัต ิ 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระแรก) ครับ

สมาซ ิกสภาฯ ท ่านใดเห ็นขอบรับหล ักการแห ่งร ่างเทศบ ัญญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญยกมือครับ

- ท ี่ประข ุมม ีมต ิเห ็นชอบรับหลักการแห ่งร ่างเทศบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ -  เวลา @เ0).(0)̂  โป้.

/นายสุนทร...



-๑๐-

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายพาย ตองอ่อน 
สมาซิกสภาฯ เขต ๒

นายยุทธนา วารุกะ 
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

นายอดิศักดึ๋ ภู่พระอินทร์ 
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

นายอุทัย นาหอคำ 
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

นายอาทิตย์ ขัยจันทรา 
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

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

ครับ เม ื่อสมาซิกสภาฯ ได ้ม ีมต ิเห ็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระรับหลักการแล้ว ก ็จะมีการตั้งคณะกรรมการตาม 

ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๔๗ และแก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕:๕๔ หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๕: ภายใต้ บังคับ 

ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถ ิ่นม ีอำนาจเลือกสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือบ ุคคลที่ ไม่ได้เป็น 

สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ 

ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นคณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วย สมาซิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ ว ิธ ีเล ือกคณะกรรมการสภาท ้องถ ิ่น  ให ้สมาซิกสภา 

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขื่อสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม,เป็นสมาซิกสภาท้องถิ่น 

แล้วแต่กรณ ีในกรณีที่สมาซิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาซิกสภาท้องถิ่นรับรองไม,น้อย 

กว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

การเสนอขื่อให้เสนอขื่อไดโดยไม่จำกัดจำนวน เว ้นแต ่ท ี่ประช ุมม ีมต ิเป ็นอย่างอ ื่น และ 

ให้นำวิธีการเลือกข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เพื่อทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นตามมติรับหลักการแล้ว จึงขอให้ที่ 

ประชุมเสนอสมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ จำนวน ๓ - ๗ ท่าน พร้อมฃอผู้รับรองไม,น้อย 

กว่าสองคนด้วย ขอเชิญครับ

หลังจากรับหลักการฯ เราจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการแปรญ ัตติ ตามรายละเอ ียดที่ 

ท่านปลัดฯ ได้แจ้งรายละเอียดให้ท่านสมาซิกสภาฯ ได ้เสนอขื่อผ ู้ท ี่จะเป ็นคณะกรรมการแปร 

ญัตติจะมี ๓ -  ๗ ท่าน นะครับ เชิญท่านสมาซิกสภาฯ ได้เสนอขื่อผ ู้ท ี่จะเป ็นคณะกรรมการ 

แปรญัตติครับ เชิญครับ

กระผม ขอเสนอ นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

ผู้รับรอง นายวัชราภรณี แข็งขยัน และ นายสมบูรณ์ ภูครองตา

กระผม ขอเสนอ นายอดิศักดึ๋ ภ ู่พระอินทร์ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

ผู้รับรอง นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เลื่อน และ นายอุทัย นาหอคำ

กระผม ขอเสนอ นายอุทัย นาหอคำ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

ผู้รับรอง นายยุทธนา วารุกะ และ นายอาทิตย์ ชัยจันทรา

กระผม ขอเสนอ นายพาย ตองอ่อน สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

ผู้รับรอง นายอดิคักดิ้ ภ ู่พระอินทร์ และ นายจักรกฤษ จำปาศรี

กระผม ขอเสนอ นายจักรกฤษ จำปาศรี สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

ผู้รับรอง นายทองพูล สุวะศรื และ นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย

/นางสาวอุไรรัตน์...



นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย 
สมาซิกสภาฯ เขต ๒

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

น.ส.อุไรรัตน์ จันทร์เลื่อน
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

ที่ประขุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์
ประธานสภาฯ

ดิฉัน ขอเสนอ นายยุทธ,นา วารุกะ สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

ผู้รับรอง นายอุทัย นาหอคำ และ นายอดิศักดึ๋ ภ ู่พระอินทร์

กระผม ขอเสนอ นายสมบูรณ์ ภูครองตา สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

ผู้รับรอง นายวัซราภรณ์ แข็งขยัน และ นายพาย ตองอ่อน

เราได้คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งหมด ๗ ท่าน เชิญท่านปลัดครับ

ขออนุญาตท่านประธาน มีผู้เสนอรายขื่อ ๗ ท่านแล้ว ผมขอสรุปรายขื่อผู้ที่ได้รับการ 

เสนอขื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้

๑. นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒

๒. นายอดิศักด ภ ู่พระอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ 

๓. นายอุทัย นาหอคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑

๔. นายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒

๔. นายจักรกฤษ จำปาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ 

๖. นายยุทธนา วารุกะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑

๗. นายสมบูรณ์ ภูครองตา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒

เป็นจำนวนที่ไม่เกินตามที่ระเบียบกำหนด ผมขอเสนอต่อสภาฯ ด ังน ี้ ตามระเบ ียบวาระ 

การประขุมให้กรรมการแปรญ ัตติร ับคำแปรญัตติไม ่น ้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง กำหนด เริ่มตั้งแต่ 

๑๐,๑๑,๑๓ สิงหาคม ๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๓ วัน จะโม่น ้อยกว่า ๒๔ 

ชั่วโมง และคณ ะกรรมการฯจะมาประข ุมแปรญ ัตต ิในว ันท ี่ ๑๖ ส ิงหาคม ๒๔๖๔ เวลา 

๐๙.๓๐ น. และทำบ ันท ึกเสนอประธานสภาฯ เพ ื่อให้ประธานสภาฯ ส่งหนังสือเช ิญประขุม 

สภาฯ ให ้ก ับสมาช ิกสภาฯ เพ ื่อพ ิจารณ าร ่างเทศบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่าย  ประจำป ี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒ ๔ ๖ ๔ ในวาระ ๒ วาระ ๓ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๖๔ หลังจากประข ุม 

สภาฯ ในวาระ ๒ วาระ ๓ เสร็จ ให ้ประธานสภาส ่งร ่างเทศบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒ ๔ ๖ ๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๗ 

วัน ถ้าสมาซิกสภาเห็นชอบตามนี้ หล ังเล ิกประข ุมสภาฯ วันนี้ขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประขุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในเวลา ๑๓.๓๐ น.

-ที่ประขุมเห็นขอบตามที่เลขานุการสภาฯ เสนอ-

เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และกำหนดการในการทำงานนะครับไม่มีท่าน 

ใดเปล ี่ยนแปลงนะคร ับ ในการประข ุมสภาฯ ครั้งหน้า วาระ ๒ วาระ ๓ จะทำหนังส ือเช ิญ 
ประข ุมสภาฯ เพ ื่อพ ิจารณาร่างเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๔๖๔ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๖๔ ตามกำหนดนะครับ

๔.๒ ญัตติขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตดูดทราย 

เชิญท่านพาย ตองอ่อน
/นายพาย...



นายพาย ตองอ่อน 
สมาซิกสภาฯ เขต ๒

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ตอนนี้เราได้ดำเนินการประขุมมานานแล้วขอพักการประชุม 

สัก ๑๐ นาทีครับ

การประข ุมสภาสม ัย  สามัญ สม ัยท ี่ ๒/ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ก ็ได ้ดำเน ินการมานาน 

พอสมควร ผมขอพัก ๑๐ นาที ครับ

พัก เวลา ๑๑.๔๐ น.

เม ื่อท ี่ประข ุมพร้อมแล ้วผมขอเร ิ่มการประข ุมตามระเบ ียบวาระต ่อไป ตามระเบ ียบ 

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอขึ้นใหม่ ข้อ ๕.๒ ขอความเห็นขอบเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตดูดทราย 

ขอเชิญท่านนายกอภิปรายรายละเอียดเชิญครับ

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

กระผม นายอัมพร ขัยเสนา นายกเทศมนตรีฯ ผมขออนุญาตถอนญัตติการขอต่อใบอนุญาต 

ดูดทรายออกก่อน เพื่อนำไปพิจารณาในคราวประขุมครั้งต่อไป เนื่องจากทางผู้ใหญ่บ้านโนน 

ยางหมู่ท ี่ ๕ ย ังไม'ม ีมต ิท ี่ประข ุมมาประกอบการพ ิจารณา จึงขอนำญัตตินี้ไว้พิจารณาคราว 

ต่อไปครับ

ตามท ี่ท ่านนายกเทศมนตร ีแจ ้งขอถอนญ ัตต ิการขอต ่อใบอน ุญาตด ูดทรายและขอ 

เล ื่อนไปพิจารณาในคราวประขุมครั้งต ่อไปครับ ...หากสมาชิกเห็นขอบให้ถอนญัตติขอต่อ 

ใบอนุญาตดูดทรายและให้เลื่อนการพิจารณาไปคราวประขุมต่อไปยกมือครับ

-ที่ประขุมเห็นขอบให้เลื่อนไปในคราวประขุมต่อไป-

ในระเบ ียบวาระท ี่ ๕ ข้อ ๕.๒ ญ ัตต ิขอความเห ็นขอบเก ี่ยวก ับการขออน ุญาตด ูด 

ทราย ท่านนายกเทศมนตรีฯ ถอนออกก่อนเพื่อนำไปพิจารณาในครั้งต่อไป ครับ

๕.๓ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ และตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ อภิปรายรายละเอียด ครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข้าพเจ้า นายอัมพร ขัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลด สำนักปลัด 
แผนงานบริหารทั่วไป
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายอื่นๆ

๘. โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ใข้ไป -  บาท 

คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๓๒,๔๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๑๗,๖๐๐ บาท

/รวมโอนลด...



-๑๓-

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย 
สมาขิกสภาฯ เขต ๒

นายอำนาจ วีธุระ 
หัวหน้าสำนักปลัด

นายอุทัย นาหอคำ 
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

รวมโอนลดทั้งสิ้น ๓๒,๔๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสีร้อยบาทถ้วน)
โอนเพิ่ม สำนักปลัด และตั้งจ่ายรายการใหม ่
แผนงานบริหารท่ัวไป
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

๑. จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาสำเร็จรูป จำนวน ๑ หลัง 
(ราคาเกณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓) ขอโอนเพิ่ม ๓๒,๔๐๐๐ บาท

รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๓๒,๔๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
กฎหมาย/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ที่ฃอโอนลดแล้วตั้งจ่ายรายการใหม่เนื่องจากเรามีรถ ๔ ประตู ณ ตอนนี้มี 

สถานการณ์โรคแพร่ระบาดไวรัสโควิด ๑๙ และเทศบาลตำบลหอคำต้องรับส่งผู้ปวยไปศูนย์กัก 

ตัวช่วงนี้เป็นฤดูฝนเราให้ผู้ปวยนั่งท้ายกระบะดูแล้วไม,เหมาะสม เห็นว่าควรจัดซื้อหลังคารถ 

โอนมา ๓๒,๔๐๐ บาท ครับ

เป็นการขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนลดจาก 

โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายสอบถาม หรือแสดงความ 

คิดเห็น ก่อนขอมติ เชิญครับ

เชิญท่านวีรวุฒิ เพชรลาชัย ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 

ท่าน กระผม นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผมขอสอบถามเรื่องหลังคารถนั้น 

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคา ๓๒,๔๐๐ บาทนั้นมีอุปกรณ์ข้างในหรือไม่ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 

ท่านกระผมนายอำนาจ วิธ ุระ หัวหน้าสำนักปลัด ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๔๖๓ 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบโซ๊คอัพ มีท่ี-น่ังสอง 

แถว พร้อมยางปูพื้นหรือชุดเบาะมาตรฐานที่นั่งพื้น ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 

ท่านกระผม นายอุทัย นาหอคำ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอสอบถามครับมีแอร์หรือพัดลม 

หรือไม่ครับถ้ามีผมว่าคุ้มกว่าครับ

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

ท่าน ครับ ตอนแรกค ิดว ่าถ ้าม ีเคร ื่องปร ับอากาศก ็ด ีคร ับ  แต ่ค ิดแล ้วเราใช ้ร ับผ ู้ปวยถ ้าม ี 

เคร ื่องปร ับอากาศก ็ต ้องส ่งมาจากคนข ับ แบบไม ่ม ีเคร ื่องปร ับอาการด ีกว ่าคร ับเพ ื่อความ 

ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ครับ
/ร.ต.ต.สมัย...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ 
ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย 
สมาขิกสภาฯ เขต ๒

นายนวพล สีชมภู 
หัวหน้าฝ่ายโยธา

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอุทัย นาหอคำ 
สมาขิกสภาฯ เขต ๑

มีสมาชิกสภาๆ ท่านใดจะอภิปรายสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ก่อนที่จะขอมติ 

เชิญครับ หากไม่ม ี...ผมจะขอมติขอความเห ็นขอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ 

และตั้งจ ่ายรายการใหม่ เพ ื่อจ ัดซ ื้อหลังคารถบรรท ุก ขนาด ๑ ตัน สมาชิกท่านใดเห็นควร 

อนุมัติยกมือครับ

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์- เวลา ๑๒.๒๘ น.

เรื่องอื่นๆ
ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผม นายวีรวุฒิ เพชรลาขัย สมาชิกสภาฯ เขต ๒ มีเรื่องสอบถาม ๒ เรื่อง ครับ

๑. กรณ ีบ ้านโคกสะอาดผ ู้ร ับเหมาวางท ่อรางระบายน ํ้าบร ิเวณ สามแยกว ัดบ ้านโคก 

สะอาด น ั้นผ ู้ร ับเหมาดำเน ินงานเสร็จหรือย ัง เพราะทางผู้ร ับเหมาลงท่อทำให้ซาวบ้านไม,มี 

ทางเข้าและผู้รับเหมาจะดำเนินการเททางเข้าให้หรือไม่หรือต้องดำเนินการเอง

๒. ถนนบ้านนาโซ่บริเวณหน้าบ้านผมเวลาฝนตกนํ้าในหมู่บ้านไหลลงมา ปีญหาคือไม,มี 

ทางให้นํ้าไปครับเพราะเจ้าของที่เขาไมให้นํ้าลงที่เขานํ้าเลยไม1มีที่ไหลไปทำให้นํ้าท่วมขังบริเวณ 

นั้น เพราะถ้าปล่อยไว้อาจทำให้ถนนทรุดตัวและชำรุดกว่าเดิมครับ

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

กระผม นายนวพล สีซมภู หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรื่องวางท่อระบายนํ้าบริเวณสามแยกไปหาโครงการเดิมตรงถนนทางเข้าบ้านนั้น เรา 

ไม,มีโครงการที่จะทำเสริมให้ซาวบ้านต้องทำเองครับเราจะวางเฉพาะบ่อพัก ซาวบ้านต้องเท 

ปูนเอง บางจุดถ้าจะดำเนินการเทเองก็สามารถทำได้ โครงการยังเหลือปรับสภาพพื้นที่ ครับ

ขอสอบถามท่านวีรวุฒ ิ เพชรลาขัยครับ พอจะทราบไหมครับว่าเป็นที่ของใครเราพอ 

คุยได้ไหม ทางผู้ใหญ่บ้านคุยแล้วได้ไหม ถ ้าอย ่างน ั้นทางคณะผู้บริหารจะเข ้าไปดูพ ื้นท ี่และ 

ลองคุยกับซาวบ้านดูครับ

ระเบ ียบวาระอ ื่นๆ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม เชิญครับ

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

กระผม นายอุทัย นาหอคำ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขออนุญาตครับเมื่อเข้าผู้ใหญ่บ้านหมู่ท ี่ ๑ 

ฝากสอบถามกรณ ีการซ ่อมแซมถนนเข ื่อนก ันแม ่น ํ้าโขงท ี่ม ีเจ ้าหน ้าท ี่เข ้ามาสำรวจและจะ 

ดำเนินการซ่อมแซมนั้นผลเป็นอย่างไรครับ

/นายสุนทร...



-๑๕-

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

นายอดิศักดิ๙ ภู่พระอินทร์ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

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

กระผม นายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ เม ื่ออาท ิตย ์ท ี่แล ้วผมได ้ค ุยก ับท ่าน 

ผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว เรื่องที่โยธาธิการและผังเมือง ได้ลงพื้นท ี่สำรวจเพ ื่อของบประมาณทำถนน 

คลล. เขาจะเข ้ามาแก ้ไข เป ็นงบประมาณ ของโยธาร ิการและผ ังเม ือง เขายังไม่เข ้ามา 

ดำเนินการ วันนั้นก็ได้คุยกับท่านผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว แต่ก ็จะถามให้ถ้าผมได้เข้าประชุมจังหวัด 

บึงกาฬ และจะแจ้งให้กับท่านผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งครับ

สมาซิกฯท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เชิญครับ

ผมขออนุญาตปรึกษาครับ เร ื่องท ี่ด ินสาธารณะริมเข ื่อนที่เป ็นพ ื้นท ี่เหล ือหลังทำเข ื่อน 

กั้นตลิ่งริมแม่นั้าโขง ทำให้เกิดบึญหามืซาวบ้านเข้าไปทำกิน ซึ่งผมมืแนวคิดว่าเรานำพื้นที่ตรง 

นั้นมาทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ซาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันดีกว่าไหมครับ

มืโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานวัฒนธรรมนครหอคำ ท ี่ท ่านพระครูว ัดปาเทพวิ 

มุติได้นำเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานวัฒนธรรมนครหอคำไปนั้น โยธาริการและ 

ผ ังเม ืองจังหวัดได้ร ับเร ื่องแล้ว ทางสำนักพ ุทธศาสนาแจ้งมาว่าต ้องมีมต ิความเห ็นซอบของ 

ซาวบ้าน ถ ้าโครงการดังกล่าวได้ดำเน ินการสำเร็จผมคิดว่าเป ็นผลดีก ับตำบลหอคำและเป็น 

ผลงานหนึ่ง เรื่องรายละเอียดก็จะต้องสอบถามหารือกับนายซ่างนวพล สีซมภู อีกครั้งหนึ่งว่า 

ทำเรื่องถึงไหนแล้วครับ

ขออนุญาตครับ เร ียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน เรื่องโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานวัฒนธรรมนครหอคำ ของบประมาณ 

ไป ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปลัดได้อริบายรายละเอียดของโครงการ...นานพอสมควร)

ทางเทศบาลตำบลหอคำได้เสนอผ่านไปแล้ว และสภาเทศบาลตำบลหอคำ ได้มืมติให้ 

ความเห็นซอบแล้ว เร ื่องของการเซ ่าพ ื้นท ี่น ั้นทางพระครูว ัดป่าเทพวิม ุต ิจะเป็นคนจ่ายเอง ถ้า 

โครงการได้ดำเนินการจะเป็นจุดสำคัญของตำบลหอคำ ประเด ็นสำคัญคือ สำนักงานจังหวัด 

อยากให้ทำการประชาคมหมู่บ้านด้วย ประชุมครั้งต่อไปจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าที่ 

ประชุมด้วยครับ

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

กระผม นายอดิศักดี้ ภ ู่พระอ ินทร์ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลาน 

วัฒนธรรมนครหอคำ คือสมัยที่แล้วโครงการดังกล่าวผ่านทุกอย่างแล้ว มีผ ู้ใหญ่ที่ร ักและเอ็นดู 

ตำบลหอคำ ตามที่ติดตามโครงการที่จังหวัดบึงกาฬจริงๆโครงการฯนี้ เราจะได้งบประมาณใน 

ปี ๒๕๖๕ แต่เพราะการระบาดชองไวรัสโควิด ๑๙ เขาจึงตัดงบประมาณไป แต่ทางจังหวัดก็ 

ผลักคันให้ได้งบประมาณในปี ๒๕๖๖ เพราะเห ็นความม ุ่งม ั่นของพระครูว ัดป ่าเทพวิม ุต ิและ 

ขาวตำบลหอคำ เป็นรายได้ของชุมซนเป็นโครงการที่ดีครับ

/ร.ต.ต.สมัย...



-๑๖-

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายทองทูล สุวะศร ี
สมาขิกสภาฯ แขต ๒

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอดิศักดิ ภู่พระอินทร์ 
สมาขิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

นายยุทธนา วารุกะ 
สมาขิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณท่านอดิคักดิ้ ภ ู่พระอ ินทร ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ และท ่านปลัดเทศบาลตำบล 

หอคำที่ได้อธิบายรายละเอียดให้กับที่ประชุมได้รับทราบครับ

ผมมีเรื่องเรียนให้ทราบ ผมว่าไม่ใช่ที่สาธารณะเขามีกรรมสิทธึ๋ในการครอบครอง จะ 

มาใช้ประโยชน์เป็นที่สาธารณะไม่ได้ เขาครอบครองมาตลอดเขาไม่ให้ ขอเรียนให้ทราบถ้าจะ 

ดำเนินการต่อก็คงต้องดำเนินการทางกฎหมายครับ

ที่ดินตรงนั้นไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นที่สาธารณะไม,สามารถครอบครองได้ ในส่วนเรื่อง 

ทำตามกฎหมายก็สู้กันไปเราค่อยว่ากันอีกครั้ง เพื่อประโยชน์ให้กับประขาซนบ้านหอคำ ครับ

มีสมาซิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่หากมีเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เช ้าร่วมประชุมท ุกท ่าน 

กระผมนายทองทูล สุวะศรี สมาชิกสภาฯ เขต ๒ อยากให้ท่านนายกเช้าไปดูถนนเส้นบ้านนา 

โซ่ครับเพราะซาวบ้านได้รับความเดือดร้อนครับ

มีสมาซิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่หากมีเชิญครับ

พอดีผมเห ็นรถนำห ินคลุกมาลงไม่ทราบว่าดำเน ินการตรวจรับเร ียบร้อยแล้วหรือ 

ยัง ครับ จะเริ่มจะนำไปซ่อมแซมถนนได้ตอนไหนครับ ถ้าเป็นช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงถนนเริ่มแห้งถ้า 

นำหินคลุกไปลงช่วงนี้ได้ถนนจะแน่นเลยครับ

ย ังอย ู่ในข ั้นตอนการตรวจร ับอย ู่คร ับ ให ้ท ่านสมาช ิกสภาฯ หาข ้อม ูลของแต ่ละ 

หม ู่บ ้านว ่าถนนเส ้นไหนบางท ี่ชำร ุดและซาวบ ้านเด ือดร้อนต ้องแกไข ช่วยกันแก้ไขปัญหา 

ให้กับซาวบ้านครับ

หากเราหาจุดที่จะดำเนินการซ่อมแซมแล้วสามารถดำเนินการได้เลยไหมครับ

ต ้องรอให ้กระบวนการตรวจร ับให ้เร ียบร ้อยก ่อนคร ับ  หากดำเน ินการเสร ็จเรา 

สามารถดำเนินการได้เลยครับ

/ร.ต.ต.สมัย...
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เลิกประขุมเวลา ©๒.๕๖ น.

-๑๗-

ตอนบี้ก ็อย ู่ในระเบ ียบวาระที่ ๖ มีสมาซิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ...หากไมมั 

ท ่านใดเสนอเพ ิ่มเต ิม ผมก ็ขอขอบค ุณ ท ุกท ่านท ี่เข ้าร ่วมประช ุมด ้วยความพร้อมเพร ียงให ้ 

เกียรติซึ่งกันและกัน สำหรับการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๔ เราก็ได้ดำเนินการ 

ประชุมปรึกษาหารือกันมานานพอสมควรแล้วและขอบคุณสมาซิกทุกท่านครับ

ไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ประธานสภาฯ จึงสั่งปิดประชุม

(ลงซื่อ) ^ 9 2 ^ ^  ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสถาพร คำพุทธา)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

(ลงซื่อ) ^ ‘'ป ^ ^

(นายสุม■หร'̂ สุดแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ

ประธานสภาฬสนาลตำบลทอคำ


