
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๔ (คร้ังท่ี ๒)

วันศุกร์ท่ี ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ อำ๓ อเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
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ผู้มาประชุม

ลำดับที่ ข่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือข่ือ

๑. นายสุนทร สุดแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหอคำ สุนทร สุดแก้ว

๒. ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัย นารินทร์รักษ์

๓. นายอุทัย นาหอคำ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อุทัย นาหอคำ

(รี̂ . นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เลื่อน สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อุไรรัตน์ จันทร์เลื่อน

๕. นายยุทธ1นา วารุกะ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ ยุทธนา วารุกะ

๖. นายอาทิตย์ ชัยจันทรา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อาทิตย์ ชัยจันทรา

๗. นายอดศกดี้ ภ ู่พระอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อดศกด ภู่พระอ่นทร์

๘. นายวืรวุฒิ เพชรลาชัย สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วีรวุฒ ิ เพชรลาชัย

๙. นายสมบูรณ์ ภูครองตา รองประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมบูรณ ์ ภูครองตา

๑๐. นายทองทูล สุวะศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ ทองทูล สุวะศรี

©©, นายวัชราภรณ์ แข็งขยัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วัชราภรณ์ แข็งขยัน

๑๒. นายจักรกฤษ จำปาศรี สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ จักรกฤษ จำปาศรี
๑๓ นายพาย ตองอ่อน สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ พาย ตองอ่อน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ

ท่ี

ข่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือข่ือ

๑. นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ อัมพร ชัยเสนา
๒. นายชัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ชัยเนตร มินเทน
๓. ร้อยตำรวจเอกซยพัทธ์ วารี

 ̂ 4 (ะ1
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ซยพัทธ์ วารี

(5̂. นางสาวรสธร สงหํบุดด รองนายกเทศมนตริตาบฺลหอคา .̂ . รสธร สงห์บุดด
๕. นายธนกฤต อาษาจิตร เลขานุการนายกเทศมนตฺริ่ตำบลหอคำ ธนกฤต อาษาจิตร
๖. นางวงจันทร์ สีชมพู หัวหน้าฝ่ายปกครอง วงจันทร์ สีซมภู
๗. นางนรัญ เดชเมอง ผู้อานวยการกองสวัสดการ นรญ เดชเมอง
๘. นางนันทยา ลาวัดพรม ผู้อำนวยการกองคลัง นันทยา ลาวัดพรม
๙. นางนํ้าฝน ไซใยเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นกฝน ไซ'โยเย็น

๑๐. นางจิรภิญ พงษากลาง คนงานทั่วไป จิรภิญ พงษากลาง
©©. นายอำนาจ ว ิธ ุระ หัวหน้าสำนักปลัด อำนาจ ว ิธุระ
๑๒. นายนวพล สีชมภู หัวหน้าฝ่ายการโยธา นวพล สีชมภู
๑ ดา. นางจารุวรรณ วิธุระ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จารุวรรณ วิธุระ
©(̂ . นายวิทยา จรัสแสงเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลหอคำ วิทยา จรัสแสงเจริญ

©(เ̂ . นางสาวสถาพร คำพุทธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สถาพร คำพุทธา

/เร ิ่มประช ุม...
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เริ่มประ,ชุมเวลา ๐๙.๓๐

นายสุนทร สุดแก้ว 

เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระ ที ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

-๒-

น.

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ครังท่ี ๒) 

วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 

บ ัดน ี้ ถ ึงเวลาประช ุมแล ้ว ตรวจน ับองค ์ประช ุมปรากฏว ่าครบองค ์ประช ุม ขอเชิญ ท่าน 

ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูซาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการ 

ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

ว ันน ี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำป ี 

๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการ 

ประชุมครับ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

เรื่องแจ้งให้ทราบของประธานสภาฯ ไม่มีครับ หากของทางท่านนายกเทศมนตรีมี 

เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผม นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ๓ เรื่อง

- เร ื่องห ินคล ุกทางคณ ะกรรการได ้ตรวจร ับแล ้วและได ้แจ ้งย ังผ ู้ใหญ ่บ ้านแต ่ละ 

หมู่บ้านได้ ๑๐ รถ อยากขอความร่วมมือกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๒ เขต เป็นการ 

แก้ไขบีญหาเบื้องต้นอยากให้ทางสมาชิกสภาฯช่วยดูด้วยเพราะเราแบ่งหมู่บ ้านละ ๑๐รถ 

อาจไมใช่ก็ได้เพราะบางหมู่บ้านถนนก็ไม่ชำรุดมาก็เฉลี่ยให้กับหมู่บ้านที่เดือดร้องจริงๆครับ

- การจัดทำศูนย์พินฟูโควิด ๑๙ ของตำบลหอคำ คือเทศบาลตำบลหอคำได้จัดตั้งศูนย์ 

ดูแลโควิด ๑๙ ที่วัดป่าเทพวิมุติ บ้านหอคำ หมู่ที่ ๑ ทางเทศบาลตำบลหอคำจะดำเนินการ 

เปิดศูนย์ในวันจันทร์ท ี่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอำเภอเมืองบึงกาฬ เป ็นประธานในพ ิธ ี 

เปิด เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเรียนเชิญสมาซิกทุกท่านร่วมพิธีเปิดร่วมกันการแต่งกายชุดสีกากี 

ครับ

- มีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านสมาซิกทุกท่าน ทางจังหวัดบึงกาฬ โดยท้องถิ่นจังหวัด 

บึงกาฬ แจ้งว่าจังหวัดขอเครื่องช่วยหายใจ อปท. ละ ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒ แสนบาท เลย 

แจ้งให้สมาซิกสภาได้รับทราบ แต่เราต้องดูสถานการณ์การเงินของเทศบาลตำบลหอคำเรา 

ก่อน และด ูว ่า อปท. อ ื่นเขาช่วยเหลือไหม แต ่ทางเทศบาลเม ืองบ ึงกาฬแจ้งให ้ความ 

ช่วยเหลือ จำนวน ๒ เครื่อง ส ่วนของเราต ้องด ูสถานการณ ์ก ่อนครับ ถ ้าจะดำเน ินการ 

อย่างไรจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผ ู้บริหาร และผ ู้เข ้าร่วมประชุมท ุกท ่าน 
กระผม นายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ ในฐานะที่เป็นปลัดเทศบาล เมื่อเข้ามี 

สมาชิกสภาฯ มาขอหนังสือรับรองเพื่อประกันตัวผู้ต ้องหา ให้ได้หมดครับยกเว้นคดียาเสพ 
ติด ขออย่าให้สมาชิกไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาด ถ้าม ีผ ู้ร ัองเรียนได้ออกจากการเป็นสมาชิกอย่าง 

เดียว คดีอย่างอื่นได้ยกเว้นเรื่องคดียาเสพติดครับแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ

/ด ้วยกระทรวง...



-๓-

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที ๒ 

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๕

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์

ประธานสภาฯ

นายสมบูรณ์ ภูครองตา 
รองประธานสภาฯ

ด ้วยกระทรวงด ิจ ิท ัล แจ ้งเทศบาลตำบลหอคำเป ็นศ ูนย ์ 107 ช ุมชนให ้การสน ับสน ุน 

อุปกรณ์ศูนย์ดิจิทัลชุมซนระยะที่ ๒ (ปลัดเทศบาลตำบลหอคำอ่านตามเอกสารรายละเอียด 

ที่ได้รับการสนับสนุนตามเอกสารที่แจกให้นานพอสมควร-)

- ท ีป่ระช ุมรับทราบ-

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีเรื่องแจ้งให้ทราบหรือไม่...หากใมมั ผมจะเข้าระเบียบวาระที ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ยังไม่ได้ 

ตรวจรายงานฯ ขอเลื่อนไปคราวประชุมครั้งต่อไป

เรื่องกระทู้ถาม

■ไม่มี

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องลื่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่ ม ี -

เรื่องเสนอขึ้นใหม่

๕.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระท ี่ ๒ แปรญัตติ 

๕.๒ การพ ิจารณ าร ่างเท ศบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายป ี พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระท ี่ ๓ 

การเห็นซอบ/ไม่เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

๕.๓ ญัตติขอความเห็นชอบการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานท้องถิ่นดูแล 

รักษา

๕.๔ ญัตติซอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตดูดทราย

ข้อ ๕.๑ การพิจารณาญัตติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๒ แปรญัตติ 

เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงให้กับสภารับทราบเชิญครัน

เร ียนประธานสภาฯ คณ ะผ ู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 
กระผม นายสมบูรณ ์ ภูครองตา ประธานคณะกรรมการแปรญ ัตต ิๆ ได ้ปฏิบ ัต ิงานระหว่าง 

วันที่ ๑๐,๑๑,๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้แปรญัตติแล้วเมื่อวันท ี่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ผมขออนุญาตให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นคนอ่านรายงานผลครับ

/'นายยุทธ'นา...
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นายยุทธนา วารุกะ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาขิกสภาฯ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม

สมาซิกสภาฯ เขต ๑ นายยุทธ'นา วารุกะ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขออ่านรายงานผลการแปรญัตติ

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ
ตามท ี่สภาเทศบาลตำบลหอคำ ได ้ม ีม ต ิแต ่งต ั้งข ้าพ เจ ้าพ ร ้อ มพ วก  เป ็น  

คณะกรรมการแปรญ ัตต ิงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อคราว 

ประช ุมสม ัยสาม ัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และต่อมา 

คณะกรรมการแปรญ ัตต ิได ้มาปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ระหว ่างว ันท ี่ ๑๐,๑๑,๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ปรากฏว่าไม่มีสมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำท่านใด ยื่นคำแปรญ ัตติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือสงวนความเห็นแต่มีนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ได้ 

ยื่นคำแปรญัตติฯ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เม ื่อว ันท ี่ ๑๖ ส ิงหาคม ๒๕๖๔ คณ ะกรรมการแปรญ ัตต ิงบประมาณ รายจ ่าย  

ป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ประชุมพ ิจารณาคำแปรญ ัตติ และได้เรียกนายกเทศมนตรี 

ตำบลหอคำเข้าร่วมชี้แจงเหตุผลแล้ว ม ีมต ิเห ็นชอบตามคำแปรญ ัตติงบประมาณรายจ่ายฯ 

ของนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ และไม1มีคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดสงวนคำแปรญัตติ 

ซึ่งมติคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบตามที่นายกเทศมนตรีเสนอแปรญัตตินั้น ดังนี้ 

ตัดลดงบประมาณรายจ่ายไปเพิ่มเติมรายจ่ายในโครงการอื่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม,เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 

หน้า ๕/ ๔๕ (เดิม) ๑. ค่าจัดประชุมประชาคมตำบล จำนวน ๗๕,0๐0 บาท 

(ใหม่) ๑. ค่าจัดประชุมประชาคมตำบล จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท 

เหตุผล : โดยตัดลดงบประมาณรายจ่ายลง ๑๐,๐๐๐ บาท และไปเพิ่มเติมรายจ่าย 

งบเงินอุดหนุนส่วนราชการ เป็น ๔๐,๐๐๐ บาท 

เพิ่มเติมรายจ่าย

(เดิม) งบเงินอุดหนุน รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 

(ใหม่) งบเงินอุดหนุน รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ห น ้า๑๐/๔ ๕ (เดิม)อุดหนุนโครงการ”นาคาพิท ักษ ์ร ักษ ์ประซา”ของสถานี 

ตำรวจภูธรหอคำ 

จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

(ใหม่) อุดหนุนโครงการ”นาคาพิทักษ์ ร ักษ ์ประซา”ของสถานีตำรวจภูธรหอคำ 

จำนวน ๔๐,0๐๐ บาท
เหตุผล : เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์กับท้องถิ่น

/ตัดลดงบ...



ตัดลดงบประมาณรายจ่ายไปเพิ่มเติมรายจ่ายในโครงการอื่น 

หน้า ๗/๔๕ (เดิม) ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน ๕๒,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงาน 

(ใหม่) ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงาน 

เหตุผล : โดยตัดลดงบประมาณรายจ่ายลง ๑๘,๐๐๐ บาท และไปเพิ่มเติมรายจ่าย 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เป็น ๙๐,๐๐๐ บาท เน ื่องจากม ีค ่าบริการอ ินเตอร์เน ็ต 

ของ ๓88 อยู่ในรายจ่ายนี้ 

เพิ่มเติมรายจ่าย
หน้า ๘/๔๕ (เติม) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเข่าระบบกล้องวงจรปิด (X IV  จำนวน ๔ จุด การติดตั้ง 

ร ูปแบบการบร ิห าร 5๐๒1:เอก ระบบกล ้องโทรท ัศน ์วงจรป ิดพร ้อมวงจรส ื่อส ัญญ าณ  

อินเตอร์เน็ต แบบเข่ารายเดือน

(ใหม่) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท
- เพ ื่อจ ่ายเป ็นค ่าโครงการเข ่าระบบกล้องวงจรป ิด (X IV  จำนวน ๔ จุด การ 

ต ิดตั้งรูปแบบการบริหาร 5๐๒บเวท ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวงจรสื่อส ัญญาณ 

อินเตอร์เน ็ต แบบเข่ารายเด ือน และเพื่อจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต (๓ธธ) จำนวน ๒ 

คู่สาย

เหตุผล .- เพื่อให้ถูกต้องในการจำแนกงบประมาณรายจ่าย 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 

หน้า ๖/๔๕ (เติม) ๙. โครงการอบรมสมาธิ สว่างคุณธรรม เพิ่มประสิทธิภาพใน 

การทำงาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท แก้ไขคำว่า สว่างคุณธรรม เป็น ส่งเสริมคุณธรรม 

แผนงานการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๖๐,๗๐๐ บาท

หน้า ๒๐/ ๔๕ (เดิม) ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน' ๖๐,๗๐๐ บาท แก้จาก 

ค่าบริการโทรศัพท์ เป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน ๖๐,๗๐๐ บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหอคำ 

จำนวน ๘ แห่ง 

แผนงานสาธารณสุข 

งบลงทุน รวม ๖๓,๔๐๐ บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม ๖๓,๔๐๐ บาท
หน้า ๒๖/๔๕ (เดิม) ครุภัณฑ์สำนักงาน แก้เป็น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ 

อิเล็กทรอนิกส์
๑. เครื่องพิมพ์ เทนพ๒ ก(ะ!:!๐ก แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (เท̂  นัลกเง 

กก่ท1:6โ) ราคา ๗,๕๐๐ บาท

/หน ้า ๒๗/ ๔๕...



หน้า ๒๗/๔๕ (เดิม) ๒. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน ๒ บาน ๑ หลัง 

จำนวน (ะ,๙๐๐ บาท

- เพิ่มเดิมคำว่า “ครุภัณฑ์สำนักงาน” บนเลข ๒

- แก้เลข ๒ เป็นเลข ๑ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห ์

หมวดค่าใข้สอย
หน้า ๒๙/๔๕ (เดิม) ๕. โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้ส ูงอายุคนพิการ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท แก้ไขโดยตัดคำว่า คนพิการ ออก เหลือแต่ 

ผู้สู'งอายุ
หน้า ๒๙/๔๕ (เดิม) ๖. โครงการอบรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวน 

ครัวรั้วกินได้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท แก้ไขโดยตัดคำว่า อบรม ออก และเปลี่ยนคำวรรค 

ที่สองคำว่า เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผักอบรมฯ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไป 

ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใข้จ่ายในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน
ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้า ๓๙/๔๕ (เดิม) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ๑.จัดซื้อเก้าอี้ 

สำนักงาน จำนวน ๑ หลัง

โดยแก้ไขคำว่า “หลัง” เป็น “ตัว”

งบเงินอุดหนุน รวม ๑,๓๒๓,๐๐๐ บาท 

เงินอุดหนุน รวม ๑,๓๒๓,๐๐๐ บาท

หน้า ๔๐/๔๕ (เดิม) เงินอุดหนุนส่วนราชการ แก้เป็น เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 

เงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๑,๓๒๓,๐๐๐ บาท 

งานก่อสร้าง รวม ๕,๙๔๖,๐๐๐ บาท 

งบลงทุน รวม ๕,๙๔๖,๐00 บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๕,๙๔๖,๐๐๐ บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

หน้า ๔๑/๔๕ (เดิม) ๐๔. ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.พร้อมฝาปีด จำนวน ๒ จุด หมู่ 

ท่ี ๒ บ้านสะง้อ จำนวน ๔๐๕,๐๐๐ บาท แก้ไขจากจำนวน ๒ จุด เป็นจำนวน ๓ จุด 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม “ ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือ 

เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้คำรับรองจากผู้บริหาร 
ท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ”

คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและได้รับคำซื้แจงจากผู้บริหารแล้ว เห็นชอบตามท่ี 
นายกเทศมนตริตำบลหอคำได้แปรญัตติ

-๖-

/ข้อเสนอแนะ...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมายังพ่านประธานสภาฯ เพื่อโปรดทราบ และแจ้งแก่สมาซิกสภาเทศบาลตำบล 

หอคำ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๔ (คร้ังท่ี ๒)ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒(ะ๖๔ 

เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป

เป็นการชี้แจงประกอบเอกสารจากเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ โดยอ่านรายงาน 

ผลคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว โดยพ่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำได้ยื่นขอแปร 

ญัตติ ซ ึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำไม่ได้ย ื่นขอแปรญัตติและไม่ได้ขอสงวนคำแปร 

ญัตติ จึงไม่อนุญาตให้อภิปราย ตามระเบ ียบฯ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ และข้อ ๖๓ วรรค ๒ 

ผมจะถามว่า “สมาชิกพ่านใดเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ โปรดยกมือครับ

-ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง- เวลา 

๑๐.๓๓ น.

๕.๒ การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๓ 

การพิจารณาเห็นซอบ/ไม่เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

สมาซิกสภาฯ พ่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ยกมือด้วยครับ

-ท ี่ประช ุมม ีมต ิเห ็นชอบให ้ตราเป ็นเทศบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายประจำป  ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง- เวลา ๑๐.๔๒ น.

ในวาระท ี่ ๓ พ ่านสมาช ิกสภาฯ เห ็นชอบให ้ตราเป ็นเทศบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ ่าย 

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ มติเป็นเอกฉันท์นะครับ

ในร ะเบ ียบวาระท ี่ ๔ ข้อ ๔.๓ ญัตติขอความเห็นชอบการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง 

ให้หน่วยงานท้องถิ่นดูแลรักษา

เชิญพ่านนายกชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข้าพเจ้า นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติขอความ 

เห ็นชอบการส ่งมอบทรัพย์ส ินส ิ่งปลูกสร้างให ้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นด ูแลและบำรุงรักษา 

ดังนี้

ตามที่นายอำเภอเมืองบีงกาฬ ได้รับแจ้งจากจังหวัดบึงกาฬ ว่า กรมโยธาธิการและ 

ผ ังเม ืองได ้ทำการส ่งมอบเข ื่อนป ้องก ันตล ิ่งร ิมแม ่น ํ้าโขง บ ้านสะง ้อ หมู่ที่ ๒ (ต่อเนื่อง 

โครงการเดิมปี ๔๔) ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาว ๔๘๓ เมตร 
เพื่อดำเนินการบริหารดูแลบำรุงรักษา จึงให้เทศบาลตำบลหอคำได้รับมอบทรัพย์สินและสิ่ง 

ปลูกสร้างดังกล่าว

/กฎหมาย....



กฎหมาย/ระเบียบ

ต าม ห น ังส ือ ค ณ ะก รรม ก ารว ิน ิจ ฉ ัยป ัญ ห าก ารจ ัด ซ ือ จ ัด จ ้า งท ี่ กด (กวจ) 

๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๖๑ เป ็นข ้อหารือแนวทางปฏิบ ัต ิตาม 

พ ระราช บ ัญ ญ ัต ิก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้า งแล ะบ ร ิห ารพ ัส ด ุภ าค ร ัฐ  พ■ศ- ๒๔๖๐ ระ เบ ีย บ  

กระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ มี 

ทั้งหมด ๑๒ ข้อ ประเด็นของการรับมอบพัสดุของหน่วยงานราชการต่างๆที่มาสร้างในพื้นที่ 

ก ็จ ักต ้องมอบให้ท ้องถิ่น ข้อ ๑ ตามระเบ ียบกระทรวงการคล ังฯ ข้อ ๔ (๓) กำหนดให้ 

ห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัธของราชการส ่วนท ้องถ ิ่น หมายถึง นายกองค ์การบริหารส ่วน 

จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค ์การบริหารส ่วนตำบล ซ ึ่งเป ็นผ ู้ม ีอำนาจสูงส ุดของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นกรณีที่ม ีผู้อ ุท ิศพัสดุ 

ให้เป็นกรรมสิทธี้แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็น 

อำนาจของหัวหน้าหน่วยงานรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่ม ีผู้อ ุทิศพัสดุให้เป็น 

กรรมสิทธื้แก่ อปท หรือให้สิทธื้อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไข 

หรือม ีภาระต ิดพ ันส ่งผลต ่อการใช ้จ ่ายงบประมาณของ อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณาของ 

อปท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเข้าวาระการประขุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัย 

สามัญ สมัยที่ ๒/๒๔๖๔ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ก่อนที่จะขอมติเชิญครับ
ประธานสภาฯ

นายพาย ตองอ่อน เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร่วมประช ุมท ุกท ่าน

สมาซิกสภาฯ เขต ๒ กระผม นายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ก ่อนท ี่จะลงมติก ่อนท ี่จะรับมอบ ผมขอ

สอบถามว่าสมาชิกสภาฯ เขต ๑ ครับว่าได้เข้าดูหรือไม,หรือคณะผู้บริหารไดไปดูหรือเปล่า 

เหตุผลคือว่าถ้าผู้บริหารเข้าไปดูสมาชิกสภาฯ เขต ๑ ไปดูและบอกว่าทุกอย่างทำตามแบบ 

แผนของเขาสมควรที่จะรับผมที่อยู่เขต ๒ ก็ไม,หนักใจ ถ้าเป ็นการดำเนินงานในเขต ๒ ผม 

ก ็ต ้องเข ้าไปอย ู่แต ่อย ู่ในเขต ๑ ค ิดว ่าท ่านคง ่ออกไปด ูคร ับ  ถ ้าท ่านไหน ่ออกไปด ูม ี 

รายละเอียดยังไงก็อยากพิง ก่อนที่จะลงมติครับ ขอบคุณครับ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ เป ็นการแสดงความค ิด เห ็นของท ่านพาย ตองอ ่อน คร ับ แต ่ตามระเบ ียบของ

ประธานสภาฯ กระทรวงการคล ังข ้อ ๔ (๓) เขากำหนดให ้ห ัวหน ้าหน ่วยงานของร ัฐของราชการส ่วน

ท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค ์การบริหาร 

ส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล ดังนั้นกรณีท ี่ม ีผ ู้อ ุท ิศพัสดุให้เป ็นกรรมสิทธิ้แก, อปท. หรือให้ส ิทธิอ ันเกี่ยวกับ 

พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ด ูแลพัสดุ หรือให้ส ิทธิอ ันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ด ูแลพัสดุ 

จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานรัฐ เชิญท่านอดิศักดึ๋ ภ ู่พระอินทร์

/นายอดิศักด...



นายอดิศักด๋ึ ภู่พระอินทร ์

สมาซิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์

ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายพาย ตองอ่อน 

สมาซิกสภาฯ เขต ๒

ร.ต.ต.สมัย่ นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

ร.ต.อ.ซยพัทธ์ วารี 

ท่ี'ปรึกษานายกฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผม นายอดิศักด ภ ู่พระอ ินทร์ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ เรื่องรับมอบไม่รับมอบนันใครทำ 

อะไรส่งมอบให้ ถ้าเป็นประโยชน์ต่อชุมซนผมรับหมดครับ กรณีทำเขื่อนกันตลิ่งริมแม่'นํ้าโขง 

หมู่ที่ ๒ บ้านสะง้อ ผมก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการทำเรื่องขอเสนอโครงการก่อสร้างเขื่อนฯ ตัวที่ 

๓ ส่วนโครงการที่ส่งมอบนั้นเป็นโครงการที่ ๒ ต่อจากโครงการเดิม เป็นสิ่งที่ด ีครับกันตลิ่ง 

ทรุดตัว ฝากท ่านประธานสภาฯ ถ ึงท ่านนายกเทศมนตรีฯ เร ื่องว ัชพ ืชท ี่กำล ังข ึ้นน ั้นม ี 

แนวทางหรือไม่ในการกำจัดวัชพืชริมเขื่อน เพราะช่วงเย็นนั้นมีซาวบ้านไปออกกำลังกาย 

เยอะมาก รวมท ั้งม ีคนมาท ่องเท ี่ยวถ ่ายร ูปและเป ็นจ ุดซมว ิวสวยมากครับ ถ ้าเราม ีการ 

โปรโมทและบริหารจัดการได้ดีค ิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ท ่องเที่ยวได้เลยครับ ส ่วนตัวผมรับ 

มอบครับเพราะมีประโยชน์ ส่วนผลกระทบนั้นไม่มี ครับ

มีสมาซิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร่วมประชุมท ุกท ่าน 

ตามที่ท่านพาย ตองอ่อน สอบถามว่าทางคณะผ ู้บริหารได ้!ปด ูไหมนั้น ไปครับผมก ็ร ่วม 

เป ็นคณะกรรมการตรวจรับงานก ่อสร ้างเข ื่อนฯ และท ี่ออกตรวจรับน ั้นเจ ้าหน้าท ี่โยธาธิ 

การและผ ังเม ืองก ็ออกตรวจม ีคณะกรรมการหลายท ่านมาตรวจร ับงานตามแบบแปลน 

ครับ

เชิญท่านพาย ตองอ่อน ครับ

ขอสอบถามครับไม ่ทราบว ่าโครงการก ่อสร ้างเข ื่อนฯ หมู่ที่ ๓ บ ้านหนองเฃ ็ง น ั้น 

ก่อสร้างเสร็จนานแล้วแต่ยังไม,เห ็นม ีการส ่งมอบเหมือนกับโครงการก ่อสร้างเข ื่อนฯ หมู่ที่ 

๒ หรือว่ากฎหมายใหม่หรืออย่างไรครับ

ครับกฎหมายเก่านั้นละครับเพัยงแต่โครงการดังกล่าวอาจดำเนินการยังไม่เสร็จ 

สมบูรณ์ครับ เชิญที่ปรึกษาท่านนายกครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร่วมประช ุมท ุกท ่าน 

ครับ กระผม ร.ต.อ.ซยพัทธ์ วาร ี ท ี่ปร ึกษานายกเทศมนตรีฯ กรณ ีการก ่อสร ้างเข ื่อนฯ 

ร ับ ม อ บ ม ีระย ะเวล า  ๑ ป ี หร ือ ๑๑ เด ือน ถ ้าพ ้น ระยะเวลาไปแล ้ว เขาก ็จะมอบให ้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาประมาณนี้ครับ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ก่อนที่จะขอมติเชิญ 
ครับ หากไม'มี...ผมจะขอมติขอความเห็นขอบการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงาน 

ท้องถิ่นดูแลรักษาสมาชิกท่านใดเห็นขอบยกมือครับ

/มติท ี่ประชุม...



-๑๐-

มติที่ประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 

ประธานสภา ฯ

นายอดิศักด๋ึ ภู่พระอินทร ์

สมาซิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

- ท ีป่ระชุมมีมติเห็นชอบการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานท้องถิ่นดูแล 

รักษา ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ -  เวลา ๑๐.๔๕ น.

ในระเบ ียบวาระท ี่ ๕ ข้อ ๕.๔ ญ ัตต ิขอความเห ็นชอบเก ี่ยวก ับการขอต่อใบอนุญาตดูด 

ทราย

เชิญท่านนายกขี้แจงรายละเอียดเชิญครับ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข้าพเจ้า นายอัมพร ชัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติขอ 

ความเห็นขอบเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตดูดทราย และทำทางลาดลงดูดทรายเป็นที่กอง 

ทราย และวางวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ ราย คือ 

๑. นางสุพัตรา วงษ์คงคำ 

๒. นายทะนงคักดึ๋ ระวะร ักษ ์

ข อ อ น ุญ าต ด ูด ท ราย ใน ล 0าน ํ้าโขง บ ร ิเว ณ พ ื้น ท ี่บ ้า น โ น น ย า ง  หมู,ท่ี ๕ 

ตำบลหอคำ อำเภอ เม ืองบ ึงกาฬ  จ ังหว ัดบ ึงกาฬ  

กฎหมาย/ระเบียบ

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๘ 

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ด ูดทรายว่า “ในด้านการปกครอง เซ่น 

ความเดือดร้อนของราษฎรความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับ 

ความเห็นขอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

๒. พระราชบัญญัติปาไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ หมวด ๕ การแผ้วถางปา มาตรา ๕๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เป ็นการข ี้แจงรายละเอ ียดของท ่านนายกๆ ม ีสมาช ิกสภาฯ ท ่านใดจะอภ ิปราย 

สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น่ ก่อนที่จะขอมติเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร่วมประชุมท ุกท ่าน 

ครับ กระผมนายอด ิศ ักด ี้ ภ ู่พ ระอ ินทร ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เรื่องท่าทรายของเทศบาล 

ตำบลหอคำก็ได้ม ืการอนุญาตให้ด ูดทรายมาตลอดครับ เรื่องที่ว ่าท่าทรายก่อให้เกิดตลิ่ง 

ทรุดหรือเสียที่ด ินน ั้นไม่ม ืครับมืแต่ท ี่ด ินจะงอกออกไปครับ ส่วนเรื่องบุกรุกป่าไม้น ั้นไม่ม ื 

ครับ เจ ้าของท ่าทรายก ็ให ้ความอน ุเคราะห ์ให ้ก ับซาวบ ้านตลอดถ ้าเก ิด วัด โรงเร ียน 
มีโครงการดำเนินการก่อสร้างทางท่าทรายก็ใหค้วามอนุเคราะห์หินกับทรายตลอดครับ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ก่อนที่จะขอมติเชิญ 

ครับ หากไม1มี...ผมจะขอมติขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตดูดทราย 
ยกมือครับ

/มติที่ประชุม
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มติที่ประขุม

ระเบียบวาระที่ ๖ 

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์

ประธานสภาฯ

นายอติศักด้ี ภู่พระอินทร ์

สมาซิกสภาฯ เขต ๑

นายสุนทร สุดแก้ว 

เลขานุการสภาฯ

นายอาทิตย์ ซัยจันทรา 

สมาซิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ชัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 

เลขานุการสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

-ที่ประขุมมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก 

ฉันท์ -  เวลา ๑๐.๕๕ น.

เรื่องอื่นๆ

ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอเซิญครับ

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

กระผม นายอดิศ ักด ี้ ภ ู่พ ระอ ินทร ์ สมาซ ิกสภาฯ เขต ๑ ย ้อนไปเรื่องศ ูนย์ด ิจ ิท ัลช ุมชน 

จ้างเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ดิจิทัล ศูนย์ละ ๑ คน ใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลหอคำ หรือ 

ของทางศูนย์ดำเนินการจัดสรรให้มาครับ ขอทราบแค่นี้ครับขอบคุณครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บร ิหาร สมาชิกสภาฯ และผ ู้เช ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

ตามที่ท ่านอดิค ักด ี๋ ภ ู่พ ระอ ินทร ์สอบถามมาท ุกอย ่างจะเป ็นงบประมาณ ของทางศ ูนย ์ 

ด ิจ ิท ัลชุมซนทั้งหมดใน ๒ ปี งบประมาณท ี่กระทรวงด ิจ ิตท ัลท ี่เขาด ูแลอย ู่ถ ้าหล ังหมด 
งบประมาณเขาคงต้องเป็นภาระหน้าที่ของเราได้ดำเนินการต่อไป แต ่เราจะดำเน ินการต ่อ 

หรือไม่ว่าลันอืกทีครับ ทางศูนย์เขาจ้างเหมามาแต่จะให้ส ิทธี้เรามาคัดเลือกบุคคลหรือไม, 

นั้นยังไม่ทราบรายละเอียด ต้องดูทางศูนย์อีกทีหนึ่งครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เช้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผม นายอาทิตย์ ขัยจันทรา สมาซิกสภาฯ เขต ๑ มีผู้ร้องเรียนมาว่าถนนนาโพธี้ซอย ๒ 

มีรถบรรทุกเข้า ออก ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ซาวบ้านเดือดร้อนเข้าออกไม่ได้ครับ

ถ้าหากมีผู้ร ้องเรียนเข้ามาควรให้มีเอกสารหรือเขียนคำร้องหรือรูปถ่าย เวลาเรา 

ออกสำรวจก็จะได้มีหลักฐาน จะได้ออกไปดูและหาทางแก้ไขต่อไปครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณ ะผ ู้บร ิหาร สมาซิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุก 

ท่านกระผม นายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ เรื่องถนนนา,โพรี้'ซอย I© คราว 

ที่แล้วก็ได้รับโทรศัพท์ แจ้งว่าถนนเป็นหลุมเป ็นบ ่อ ช่วงนี้ฝนตกหนักทางผู้ร ับเหมาเขาก็ 

ขนดินเข้าออก แต่มีอยู่ว ันหนึ่งเขาเอาลูกรังปนหินคลุกไปลงพอดีฝนตกหนักเขาก็เอารถ 

เขาไปเกรดเลยทำให ้ถนนเป ็นร ่อง เม ื่อได ้ร ับเร ื่องร ้องเร ียนผมก ็ได ้ออกไปด ูพร ้อมล ับ 

ซ่างนวพล สีซมภู และไดิให้ทางผู้ร ับเหมาทำการปรับเกรดถนนด้านช้างไม,ให้ลันนั้าไว้นั้า 

จะไดิไม่ขังกลางถนน ทางผู้ร ับเหมาก็ได้ร ับปากแล้วว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ ผมบอกว่า 

หากไม ่ดำเน ินการก ็จะแจ ้งความนะเด ี๋ยวจะทำงานไม ่ได ้ถ ้าท ่านได ้ประโยซน ์ก ็อย ่าให ้ 

ซาวบ้านเสียผลประโยชน์ ซ่างนวพล สีซมภู ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งครับ

ก ่อนซ ่างนวพล ส ีขมภ ู อธ ิบายเราปร ึกษาล ันถ ้าทางเทศบาลตำบลหอคำเร ียก  
ผู้ประกอบการเข้ามาคุย ว่าถ้าดำเน ินงานเสร็จและจำต้องดำเน ินการซ่อมแซมถนนให้อยู่ 

ในสภาพเดิม ดีกว่าปล่อยให้เขาดำเนินการไปเรื่อยๆ แบบนี้ครับซาวบ้านเดือดร้อน
/นายนวพล...



นายนวพล สีชมภู 

หัวหน้าฝ่ายโยธา

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์

ประธานสภาฯ

นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย 

สมาซิกสภาฯ เขต ๒

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์

ประธานสภาฯ

นายอดิศักด๋ึ ภู่พระอินทร ์

สมาซิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท ่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผม นายนวพล สีซมภู ห ัวหน้าฝ ่ายโยธา ว ันน ั้นท ี่ได ้ออกไปด ูถนนได ้ประสานก ับผ ู้ 

ร ับจ ้างๆเขาบอกว่าได ้เอาด ินมาลงช ่วงบ ่ายๆ พอกลางคืนมาฝนตกแรงเลยปรับยังไม่ได ้ 

ต ้องรอให ้แห ้งก ่อนครับ ว ันน ั้นท ี่เข ้าไปก ็ได ้เจอก ับเจ ้าของท ี่ๆขายหน ้าด ินไปน ั้น เขา 

รับปากว่าจะดำเนินการปรับพ ื้นท ี่ให ้ เพราะเจ้าของที่เฃาก็มีรถไถและเขาก็บอกว่าเขาเข้า 

ออกประจำท ุกว ันอย ู่แล ้วคร ับ แล ้วแจ ้งให ้เขาปรับบริเวณท ี่เป ็นห ินโคลนออกจากถนน 

ก่อน เพ ื่อให ้รถเล ็กสามารถเข ้าออกได ้ก ่อน ช ่วงน ี้ฝนตกรถบรรท ุกก ็หย ุดว ิ่งเพราะเขา 

ทำงานไม่ได้ครับ

ขอบคุณมากครับ ท ่านนวพล สีฃมภู ห ัวหน้าฝ ่ายโยธา หวังว ่าท ุกท ่านคงรับทราบ 

และเข้าใจนะครับ เชิญท่านวีรวุฒิ เพชรลาขัย ครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผม นายวีรวุฒ ิ เพชรลาขัย สมาซิกสภาฯ เขต ๒ ขออนุญาตเสริมเรื่องขุดด ินและถม 

ด ินและรถบรรท ุกว ิ่งในหม ู่บ ้านม ัน เด ือดร ้อนท ุกหม ู่บ ้าน เราต ั้งกฎหร ือระเบ ียบเลยได ้ 

หรือไม,ครับ เพราะถ้ารถวิ่งตลอดถนนทรุดตัวและชำรุดผู้ประกอบการก็ไม'นำดินมาถมไม, 

มาปรับปรุงซ่อมแซมให้ครับ พอถึงหน้าฝนมันก ็จะเป ็นร่องน ํ้าก ็ข ัง ม ันก็เป็นบีญหาที่ต ้อง 

แก่ไขต่อไป กรณีนี้เราหารือจัดทำระเบียบปรึกษาหารือกันว่าจะดำเนินการอย่างไรครับ

เป็นแนวคิดท ี่ด ีเร ื่องขุดดินและถมดิน ทางเทศบาลตำบลหอคำของเราก็ม ีกฎระเบ ียบ 

อยู่และได้ดำเนินการอยู่แต่ก็มีผูไม,ทำตามระเบียบ เชิญทำนอดิศักดี้ ภ ู่พระอ ินทร์ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผม นายอดิศ ักด ิ้ ภ ู่พ ระอ ินทร ์ สมาซ ิกสภาฯ เขต ๑ ผมยกต ัวอย ่างของบ ้านสะง้อ 

หมู่ที่ ๒ ผ ู้ร ับเหมาทำเขื่อนฯ บ ้านสะง้อ หมู่ที่ ๒ ในพื้นที่ทางผู้ใหญ่บ้านสะง้อเป็นผู้ด ูแล 

พ ื้นท ี่ย ่อมรู้ด ืว ่ารถใครวิ่ง ผ ู้ประกอบการด ้านไหนวิ่ง เรียกผู้ร ับเหมามาคุยแล้วทำสัญญา 

พร้อมวางเง ินประกันทางไว้เลย ๑ แสนบาท ถ้าท่านท0าธ ุรกรรมธ ุรก ิจของท ่านเร ียบร้อย 

แล้ว ท่านไม,มาดำเนินการซ่อมแซมถนนให้อยู่ใน ่สภาพตามเดิมให้ส ัญจรไปม'าได้สะดวก 

ทางหมู่บ้านเราจะยึดเงินประกันเพื่อทำการซ่อมทาง และเมื่อเร็วๆน ี้ทางหมู่บ ้านได้ทำการ 

เจรจาก ับทางผ ู้ร ับ เหมา ผ ู้ร ับ เหมาก ็ย ื่นข ้อเสนอให ้หม ู่บ ้านให ้ช ่างเข ้ามาสำรวจและ 

ประเม ินราคา ตอนแรกว่าจะเข ้าซ ่อมแต่เปลี่ยนใจให ้ทางหมู่บ ้านสำรวจประเม ินราคาใน 

การซ่อมแซม ว่าอย ู่ท ี่เท ่าไรยอมได้เท ่าท ี่ยอมแล ้วคำนวณราคาพร้อมปรับเกรดเส ้นทาง 

รวมแล ้วเป ็นเง ิน ๓๕,๐๐๐ บาท ก ็เข ้าดำเน ินการซ ่อมแซมราคาผ ู้ร ับเหมาก ็ร ับได ้เง ินท ี่ 

ประก ันไว ้ก ็ทำส ัญญาส ่งมอบเง ินค ืบ ๖๕ ,๐๐๐ บาทให ้ก ับผ ู้ร ับเหมาค ืน ล ้าท ุกหมู่บ ้าน 
ดำเนินการแบบนี้คงดีครับ ถ้าทางผูใหญ่บ้านดำเนินการแบบนี้ก็ไม่มีบีญหา

/ตามทีผม...



-๑สไ-

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 

ประธานสภาฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ร.ต.ต.สมัย นารินทรีรักษ์ 

ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 

เลขานุการสภาฯ

ตามที่ผมได้ย ินมาทางผู้ร ับเหมาได้เข ้าไปคุยและเจรจากับผู้ใหญ่บ ้านหมู่ท ี่ ๑๑ บ ้าน 

ไทยเจริญ แต ่ท ี่ด ินบริเวณนั้นเป ็นการด ูแลของหมู่ท ี่ ๑๓ บ ้านหอคำเหนือ ผมก็ไม่ทราบ 

เหม ือนก ันว ่าท ี่ด ินบร ิเวณ น ั้น เป ็นของใครร ับผ ิดขอบและได ้ค ุยก ันหร ือ เจรจาก ัน เร ื่อง 

ซ่อมแซมทางหรือไม่ และการดำเน ินการก ่อสร้างถนนยังม ีอ ีกเยอะท ั้งการก ่อสร้างเข ื่อน 

ขอบคุณครับ

เป็นกฎของทางผู้ประกอบการและเจ้าของพื้นที่ เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

เรียนท ่านประธานสภาฯ ตอนนี้เราได้ดำเน ินการประชุมมานานแล้วขออนุญาตพัก 

การประชุมสัก ๑๐ นาทีครับ

การประช ุมสภาสม ัย สามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ก ็ได ้ดำเน ินการมานาน 

พอสมควร ผมขอพัก ๑๐ นาที ครับ

พัก เวลา ๑๑.๒๐ น.

เม ื่อท ี่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเริ่มการประช ุมตามระเบ ียบวาระต่อไป ตามระเบ ียบ 

วาระที่ ๖ ระเบ ียบวาระอ ื่นๆ มีสมาซิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม เชิญครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณ ะผ ู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุก 

ท่านกระผม นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ เป ็นการปรึกษาหารือตาม 

หนังสือเชิญท่านร่วมงานพิธ ีเป ็ดศูนย์ด ูแลโควิดในวันจันทร์ท ี่ ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๔ หลัง 

เล ิกประช ุมว ันน ี้อยากเร ียนเช ิญท ่านไปด ูสถานท ี่ก ่อน เพ ื่อเป ็นขวัญและกำลังใจให ้ก ับ 

เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานครับ

เรื่องที่ท ่านอดิค ักดื้ ภ ู่พ ระอ ินทร ์ ท ี่เสนอว่ากรณ ีเรื่องต ั้งกฎ ข้อบังคับ รถเข ้าออก 

หมู่บ้าน ส ่วนหนึ่งทางหมู่บ ้านเขาก็ม ีกฎของเขาอยู่แล้ว ถ้าสมมุติว่าเราทำ เราจะทำเป ็น 

กฎของเทศบาลเลยได้โหมท่านปลัดฯ มันจะผิดกฎหมายไหม

มีกฎหมาย เรื่อง พรบ. ทางหลวงท ้องถ ิ่นว ่าการบรรท ุกด ิน และการบรรท ุกอะไร 

ต่างๆ ว ่ารถหกล ้อต ้องบรรท ุกเท ่าไร รถส ิบล ้อบรรท ุกเท ่าไร รถพ ่วงบรรท ุกได ้เท ่าไรม ี 

กฎหมายตัวนี้บังคับใช้อยู่ แต่มีกฎหมายใหญ่แล้วเราไม,ควรออกกฎ แต่ถ้าทางท่านนายกฯ 

ว่าจะเรียกผู้ประกอบการมาคุย เราใช้กฎของชุมชนได้ ถ้าเราออกกฎแล้วเขาไม่ทำตามเรา 
ก็ว่าไปตามกฎหมายเราก็เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นเราก็ต้องทำตามกฎหมาย แต่เราจะมีกฎ 
หมู่บ ้านกฎชุมชนมันก็ด ี แต่เราจะออกกฎซํ้าม ิได ้เพราะมีกฎหมายใหญ่อยู่แล ้วอันน ี้ไม ่ได ้ 

เป็นการออกกฎซํ้า ครับ

/ร.ต.ต.สมัย...



ร.ต.ต. สมัย นารินทร์รักษ ์

ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต. สมัย นารินทรีรักษ ์

ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 

เลขานุการสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 

เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต. สมัย นารีนทรีรักษ ์

ประธานสภาฯ

นายนวพล สีซมภู 
หัวหน้าฝ่ายโยธา

อย่างที่ท่านปลัดแจ้งเรามีกฎหมายใหญ่อยู่แล้ว แต่ถ ้าอยากให้กระซ ับต้องมีมาตรการ 

ที่เข้มกว่านี้ซ ึ่งการทำงานของผู้ประกอบการรู้กฎหมายแต่ไม1ปฏิบ ัต ิ ถูกของท่านนายกฯที่ 

อยากตั้งกฎขึ้นมาครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

อย่างเราทำสัญญาเทศบาลตำบลหอคำสามารถดำเนินการได้หรือไม, ถ้าทำได้เราก็เรียก 

ผู้ร ับเหมามาทำสัญญา ถ ้าเป ็นไปได้ก ็เป ็นเร ื่องท ี่ด ีทำส ัญญาต ่อหน้าคณะกรรมการด ้วย 

ครับ

มีสมาชิกท่านให้เสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม, เชิญครับ

อยากนำเสนอป ้ญหาท ี่เก ิดข ึ้นค ือ ป ้ญหาน ้อย แต ่ก ็นำมาส ู่ป ้ญหาใหญ ่ ส ่วนมาก 

ซาวบ้านนำทรายหินและดินมาสร้างบ้านเอามาเทลงบนรางระบายนี้าโดยไม่หาที่รองก่อน 

ทำให้รางระบายนํ้าตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้ดินเต็มรางระบายนํ้าทำให้น ํ้าท่วมซังล้นบน 

ถนน เพราะนํ้าไม่ม ีท ี่จะระบายออก ครับ

เรามีเทศบัญญัติวางกองพัสดุบนทางเท้า เราเก็บอยู่ท ี่ราคา ๑๐๐ บาท ต่อ ๑ เดือน 

ช่างดำเนินการเก็บ ๑๐๐ บาท อยู่ท ี่ด ุลพินิจว่าเราจะเก็บเป็นระยะเวลาเท่าไร

ป้ญหาคือเวลาเทเขาไม่มาบอกเรา อ ันน ี้หารือก ่อนท ี่จะดำเน ินการสร้างบ ้านก่อนเอา 

ห ินมาลง ค ุณ ต ้องม ีผ ้าไวน ิลมาป ูก ่อน  จะได ้ท ำห น ังส ือห าผ ู้ให ญ ่บ ้านท ุกห ม ู่บ ้าน  

ประซาสัมพันธ์ว่าก่อนดำเนินการให้แจ้งเทศบาลก่อนค่อยนำหินมาลง

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข ้าร่วมประซุมท ุกท ่าน 

กระผม นายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลฯ ของเทศบาลตำบลหอคำส่วนมากจะอำนวย 

ความสะดวกให ้ประซาซน ยกต ัวอย ่างของเทศบาลตำบลปากคาด ค ิดค ่าใบอนุญาต 

ก ่อสร้างหล ังหน ี่งประมาณ ๓(ะ,๐๐๐  บาท เป็นค่าแบบ ค่าว ิศวกร ค่าสถาปนิก แต่ของ 

เทศบาลตำบลหอคำเราประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ บาท สงสารซาวบ้านแต่ของที่อ ื่นแพงมากๆ 

ถ้าตามกฎหมายจริงๆ ของเราบ้านนอกซนบทเอาตามกฎหมาย เราต้องหาที่มารองก่อนที่ 

จะเอาหินมาเท แต่ส่วนมากของเทศบาลตำบลหอคำ จะดำเน ินการ่ก ่อสร้างก ่อนค่อยมา 

ขออนุญาตตามหลัง แต ่ของปากคาดนั้นถ ้าทำก ่อนจะออกหนังส ือระงับการก ่อสร้างเลย 

ขอบคุณครับ

มีสมาชิกท่านให้เสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผม นายนวพล สีซมภู ห ัวหน้าฝ ่ายโยธา เราเก ็บค ่าใบอน ุญาตตารางเมตรละ ๕๐ 
สตางค์ ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร ค่ากองหินทราย ๑๐๐ บาท รวมแล ้วอย ู่ท ี่ประมาณ 

๓๐๐ บาท

/นายอัมพร...
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นายอัมพร ชัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

-๑๕-

ก่อนท ี่เราจะเข ียนแบบหรือออกใบอนุญาต ก็แจ้งไปเลยและจะมีผ ู้ต ่อเติมอีก เรื่อง 

การจ่ายค่าธรรมเนียมการกองวัสดุฯ ครับเราต้องช่วยกันเพราะมันจะเป็นป้ญหาระยะยาว

ร.ต.ต. สมัย นารินทร์รักษ ์

ประธานสภาฯ
สมาซิกๆท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เชิญครับ

นายทองพูล สุวะศรี 

สมาซิกสภาฯ เขต ๒
เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บร ิหาร สมาซิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุก 

ท่านกระผม นายทองทูล ส ุวะศรี สมาซิกสภาฯ เขต ๒ ผมได้เข ้าร่วมประชุมกับทางบ้าน 

โคกสะอาดว่ามีข้าวไปส่งผู้กักตัวโควิดนั้น เขาตำหนิว่า ข้าวแข็ง กินไม่ได้

นายอัมพร ชัยเสนา ดีมากครับท ่านท ี่นำข ้อม ูลและน่าป ้ญหามาเล ่าส ู่ก ันฟ ิง เพราะบางทีเราไม'รู้ ทาง
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลหอคำเรียกมาคุยแล้วครับ ว่าข้าวแข็งกินไม่ได้ เป็นมาหลายวันแล้วใช่ไหม 

ขอให้ปล ัดช ่วยด ูด ้วยครับ เร ียกค ุยแล ้วและเขาจะดำเน ินการแก ่ไข ถ้าไม,ดีขึ้นก็คงต้อง 

เปลี่ยนเจ้าใหม่ครับ -

ร.ต.ต. สมัย บารินทร์รักษ ์

ประธานสภาฯ
สมาซิกฯท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เซิญครับ

นายอดิศักด้ี ภู่พระอินทร์ 
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร่วมประชุมท ุกท ่าน 

กระผม นายอดิศักดิ้ ภ ู่พระอ ินทร์ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ ขอบคุณครับพอดีท ่านนายกพูดถึง 

เรื่องข้าวแข็งจะเปลี่ยนผู้ประกอบการ พอดีผมผ่านร้านค้าที่ทำกับข้าวเขาก็ถามผม ผมก็ไม, 

ร ู้จะตอบว ่าอย ่างไร ม ันม ีการส ั่งข ้าวว ันละหลายกล ่องถ ้าเว ียนร ้านก ันทำจะเป ็นการ 

กระจายรายได้ แต่ผมได้สอบถามทางป้องกันแล้ว แกบอกว่าม ันยุ่งยากกับการทำเอกสาร 

แต ่ร ้านค ้าท ี่ทำอาหารในตำบลหอคำก ็ม ีหลายร้านเขาถามผมมา เลยสอบถามให ้ และ 

เสนอแนะในที่ประชุมครับ

นายสมบูรณ์ ภ ูครองตา 

รองประธานสภาฯ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร่วมประชุมท ุกท ่าน 

กระผม นายสมบูรณ ์ ภ ูครองตา สมาซิกสภาฯ เขต ๒ ผมก็ได้รับแจ้งป้ญหามาและได้นำ 

เร ียนแล ้วช ่วงท ี่มาปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่คณะกรรมการแปรญ ัตต ิ ป ระธาน อสม. นำป ้ญหามา 

นำเสนอทำแบบสอบถามผู้ป ่วยโควิดฯ ว่าจะเอาเป็นถุงยังชีพ หรือ ข้าวกล่อง ให้เลือกได้ 

ครับ

นายอัมพร ชัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

ขออน ุญาตครับเร ื่องถ ุงย ังช ีพแต ่ก ่อนระเบ ียบเขาไม ่ให ้ แต่ตอนนี้เขาให้แล้ว ก็ให้ 

นำเสนอมาว่าบุคคลนี้จะรับข้าวกล่องหรือถุงยังชีพ แต่ละคนต้องการไม่เหมือนกันครับ

/นายสุนทร...
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นายสุนทร สุดแก้ว 

เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต. สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

นายพาย ตองอ่อน 

สมาซิกสภาฯ เขต ๒

ร.ต.ต. สมัย นารินทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายขัยเนตร มินเทน 

รองนายกเทศมนตรีฯ

นายอาทิตย์ ขัยจันทรา 

สมาซิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ขัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

-๑๖-

เรื่องถุงยังชีพเทศบาลตำบลหอคำได้ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งสอง 

แห่งเพราะเรื่องจะให้กักตัวที่ไหนอย่างไร คือต้องได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพ ที่น ี้ก ็ให้ทางโรงพยาบาลฯ เป ็นคนส่งมาให้เราว่าคนนี้ร ับข ้าวกล่อง คนนี้ร ับถุงยัง 

ชีพ เมื่อวันก่อนท่านรองนายกก็ไดไปมอบถุงยังชีพอยู่ที่ เขต ๒ แล้ว ค ือจะให ้เขาสำรวจมา 

เลยว่าใครเอาไม่เอา ให้เขาส่งข้อมูลให้เรา ไม,ใช่ให้เราไปตามเพราะเราไปตามไม่ได้หรอก 

เพราะเราไม ่ร ู้ว ่าใครเข ้ามาไม ่เข ้ามา ม ีแต ่ผ ู้ใหญ ่บ ้าน อสม. และโรงพยาบาลส ่งเสริม 

สุขภาพที่ร ู้ ท ีน ี้จะให ้ก ักต ัวท ี่บ ้านหรือจะให ้ก ักต ัวท ี่บ ึงกาฬ ถ้ากักตัวที่บ ึงกาฬจะไม่ได้รับ 

ของเทศบาล ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจะสำรวจมาเลยว่าจะรับเป ็นข้าวกล่องหรือ 

ถุงยังชีพ ส่วนมากจะเป็นข้าวกล่อง พึ่งมีถุงยังชีพมาเองครับ เชิญท่านนายกๆต่อครับ

จริงๆก็ต ้องเป็นไปตามเจตนาของผู้ก ักตัวว่าต้องการแบบไหน มีสมาชิกท่านใดเสนอ 

เรื่องอื่นๆเพิ่มเติม เชิญครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร่วมประชุมท ุกท ่าน 

กระผม นายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เรื่องการลงหินคลุกที่ท ่านนายกแจ้งมา 
ว่าได้หมู่บ ้านละ ๑0 รถ นั้น ผมอยากให้ผ ู้บริหารกันให้ทางสมาชิกสภาฯ ด้วยสักเขตละ 

๑๐ รถ เพราะถ ้าระบ ุว ่าให ้หม ู่บ ้านละ ๑๐ รถ เขาก็ไม,ยอมนะครับ เวลาไม,พออย่างไร 

สมาซิกจะได้เพิ่มเติมได้ครับ

สมาชิกฯท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เชิญครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร่วมประชุมท ุกท ่าน 

กระผม นายชัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตเกี่ยวกับกรณ ีห ินคลุกได้ 

หมู่บ ้านละ ๑๐ รถ แต่ก็อยู่ที่,ปริมาณการตัก แต่ว่าเวลาเรานำหินไปลงนั้นอยากให้สมาซิก 

ออกไปดูด ้วยว่าเหมาะสม หรือไม, บางหมู่บ ้านไม่จำเป ็นมากก็ลงเพราะใช้ส ิทธึ๋ อยากให้ 

ออกไปดูและก็เฉลี่ยๆกันไปครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร่วมประชุมท ุกท ่าน 

กระผม นายอาทิตย์ ซัยจันทรา สมาซิกสภาฯ เขต ๑ เราจะเริ่มดำเน ินการได ้ตอนไหน 

ครับจะได้เตรียมตัวถูกครับ

รอข้อมูลกับทางหมู่บ้านก่อนครับ ตอนนี๋ให้ทางผู้ใหญ่บ้านสำรวจอยู่ครับ

/ร.ต.ต.สมัย...
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ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ ตอนนี้ก ็อยู่ในระเบียบวาระที่ ๖ มีสมาซิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ...หากไมมัท่าน

ประธานสภาฯ ใดเสนอเพิ่มเติม ผมก็ฃอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียงให้เกียรติ

ซ ึ่งก ันและกัน สำหร ับการประช ุมสภาสม ัย สามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เราก็ได้ 

ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือกันมานานพอสมควรแล้วและขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ

ไม,มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ประธานสภาฯ จึงสั่งปิดประชุม

เลิกประขุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

*

(ลงซ่ือ) '& ท ์*# ^  ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสถาพร คำพุทธา)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

(ลงซ่ือ

(นายสุนทร สุดแก้ว) 

ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ

ชุม

1, , .  1
(สมัย นารินทร์รักษ์) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลหอกำ


