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   บันทึกรายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลหงสห์ิน 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 
วันอังคาร ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    

1. นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาล สมชาย แก้วไกรคช 
    

2. นางสาวแววตา สักลอ รองประธานสภาเทศบาล แววตา สักลอ 
    

3. จ่าเอกอดุลย ์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาล อดุลย์ ฤาชา 
    

4. นายประจวบ อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประจวบ อินสุวรรณ์ 
    

5. นายบุญลอด ใจค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญลอด ใจค า 
6. นายธนวรรธน ์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธนวรรธน์ สักลอ 

    

7. นายชาต ิ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชาติ สักลอ 
    

8. นายบุญทิตย์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญทิตย์ สักลอ 
    

9. นางจุติมาศ คะมณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จุติมาศ คะมณีวรรณ 
    

10. นายวิมล ปันติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิมล ปันติ 
    

11. นายศรันยู ใจก้อน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ศรันยู ใจก้อน 
    

12. นางสาวสุพรรษา น้อยมอย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพรรษา น้อยมอย 
    

13. นายสุวรรณ เทพสาย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุวรรณ เทพสาย 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    

1. นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรี สามารถ ชื่นเมือง 
    

2. นายบุญเทียน เครือวงค์ รองนายกเทศมนตรี บุญเทียน เครือวงค์ 
    

3. นายประสิทธิ์ โนชัย รองนายกเทศมนตรี ประสิทธิ์ โนชัย 
    

4. นายกาจ ปัญญาหล้า ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี กาจ ปัญญาหล้า 
     

5. นายยุทธนา วันทาแท่น เลขานุการนายกเทศมนตรี ยุทธนา วันทาแท่น 
.../ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)... 
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  ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    

6. ว่าท่ีร้อยตรีวิโรจน์ สักลอ ปลัดเทศบาลต าบลหงส์หิน วิโรจน์ สักลอ 
    

7. พันจ่าเอกณัฐวุฒิ สักลอ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ณัฐวุฒิ สักลอ 
     

8. นางสาวขนิษฐา ถาวรวงค์  ผู้อ านวยการกองคลัง ขนิษฐา ถาวรวงค์ 
     

9. นายเหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน ผู้อ านวยการกองช่าง เหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน 
     

10. นางศรีพรรณ สักลอ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ติดภารกิจ 
     

11. นายพฤทธิกร กองตุ้ย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ พฤทธิกร กองตุ้ย 
     

12. นายไชยยา พรรณขาม หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ไชยยา พรรณขาม 
     

13. นางชฎาภรณ์ สุยะราช หัวหน้าฝ่ายปกครอง ชฎาภรณ์ สุยะราช 
     

14. นางสาวสุดารัตน์ จรัสแผ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุดารัตน์ จรัสแผ้ว 
     

15. นายคงฤทธ์ิ วงค์ปัญญา หน.หมวดทางหลวงจุน คงฤทธ์ิ วงค์ปัญญา 
     

16. นายอนุชา กาติ๊บ นายก อบต.อ่างทอง อนุชา กาติ๊บ 
     

17. นายสงพา ผลาปีย์ ผญบ. ม.9ท ต. อ่างทอง สงพา ผลาปีย์ 
     

18. นางรุจิรา กาติ๊บ ผญบ. ม.13 ต.อ่างทอง รุจิรา กาติ๊บ 

 

 

เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID  - 19)  
จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID  - 19) ในปัจจุบัน เทศบาลต าบล

หงส์หิน มีบุคคลท่ีมีภูมิล าเนาในเขตต าบลหงส์หิน ซึ่งได้ไปท างานในพื้นท่ีสีแดง ตามนโยบาลของรัฐบาล 
เดินทางกลับภูมิล าเนา และต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ในศูนย์พักคอยส าหรับผู้มีความเสี่ยงในการติดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID  - 19) เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หินทุกท่าน เป็นตัวแทนของ
ประชาชนในพื้นท่ี หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ีจะปฏิสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นท่ีในเรื่องต่าง ๆ จึงขอให้ทุกท่าน
ระมัดระวังตัว และป้องกันตัวเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขก าหนด เพื่อให้ปลอด
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID  - 19) 

…/1.2 ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงบประมาณ… 
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1.2 ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์กักกันบุคคล
ระดับต าบลหงส์หิน ( Local Quarantine) หรือศูนย์พักคอย 

จากข่าวท่ีปรากฏในชุมชนในขณะนี้ท่ีว่า เทศบาลต าบลหงส์หินได้รับการอุดหนุน
งบประมาณจากจังหวัดพะเยา จ านวน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ศูนย์กักกันบุคคลระดับต าบลหงส์หิน ( Local Quarantine) หรือศูนย์พักคอย นั้น ขอชี้แจงต่อสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหงส์หินทุกท่านว่า งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ เป็นงบประมาณของเทศบาล
ต าบลหงส์หิน ดังนั้นข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในชุมชน จึงไม่มีมูลความจริง เพื่อเป็นการป้องปรามการเข้าใจผิดใน
วงกว้าง อันอาจจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลหงส์หิน จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน
ทุกท่าน น าข้อมูลดังกล่าวไปชี้แจงกับประชาชนในชุมชนให้ทราบและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญประจ าปี สามัญแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 2 / 2564 วันศุกร์  ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ โดยไมม่ีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เพ่ือพิจารณา 

   3.1 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภา เทศบาลต าบลหงส์หิน ชี้แจงระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 47 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ หาก
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว 

 

 

…/เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ... 
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เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ตามนัยของระเบียบท่ีกล่าวอ้าง กล่าวสรุปก็คือ ในวาระท่ี 1 นี้ ให้ท่ีประชุมสภา
เทศบาลต าบลหงส์หินร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติและลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว แต่
ก่อนท่ีจะลงมติรับหลักการ ต้องให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ท่ีประสงค์จะอภิปราย อภิปรายในเรื่อง
นั้นพอสมควรแล้ว และในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหงส์หิน แถลงรายละเอียดของ
ร่างเทศบัญญัติ เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ร่วมกันพิจารณา ท้ังให้สมาชิกเทศบาลต าบลหงส์หิน ท่ี
ประสงค์จะอภิปราย ได้อภิปรายในเรื่องนั้น ๆ ก่อนลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติต่อไป 

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน ท่านประธานสภาเทศบาล
ต าบลหงส์หินและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หินบัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหงส์หินจะได้
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาลต าบลหงส์หินอีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหงส์หิน จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนรายละเอียด ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้      

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 
บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหงส์หิน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลหงส์หินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลหงส์หินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 29,069,144.58 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม จ านวน 32,957,248.33 บาท 
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 10,938,569.02 บาท 
  1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้   
  เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
      
   …/1. สถานการณ์คลัง (ต่อ).... 
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1. สถานการณ์คลัง (ต่อ) 
  1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
  จ านวน 2 โครงการ รวม 36,020.32 บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 7,572,050.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 
 2.1 รายรับจริง จ านวน 49,355,922.40 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร จ านวน 53,651.51 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 59,435.40 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 221,269.63 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 9,820.30 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 18,346,584.65 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 30,665,160.91 บาท 
 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 0.00 บาท 
 2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 44,783,895.12 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง จ านวน 19,217,252.30 บาท 
  งบบุคลากร จ านวน 15,990,010.00 บาท 
  งบด าเนินงาน จ านวน 6,918,096.82 บาท 
  งบลงทุน จ านวน 981,576.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,676,960.00 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
 (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ     
  วัตถุประสงค์ จ านวน 1,312,262.20 บาท 
 (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  3,171,711.00 บาท 
 (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 0.00 บาท 
 (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 

 
 
 
 
 
 

…/ค าแถลงงบประมาณ... 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลหงส์หิน 
อ าเภอจุน จังหวดัพะเยา 

1. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง  
ปี  2563 

ประมาณการ  
ปี 2564 

ประมาณการ  
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง    
 หมวดภาษีอากร 53,651.51 130,000.00 62,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
 

59,435.40 
 

152,000.00 
 

134,400.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 221,269.63 120,000.00 113,000.00 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,820.30 39,000.00 20,600.00 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง 344,176.84 440,000.00 360,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 หมวดภาษีจัดสรร 18,346,584.65 21,560,000.00 19,640,000.00 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

18,346,584.65 
 

21,560,000.00 
 

19,640,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,665,160.91 32,000,000.00 32,000,000.00 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

30,655,160.91 
 

32,000,000.00 
 

32,000,000.00 
  รวม 49,355,922.00 54,000,000.00 52,000,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/ค าแถลงงบประมาณ... 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลหงส์หิน 
อ าเภอจุน จังหวดัพะเยา 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ป ี2563 

ประมาณการ 
 ปี 2564 

ประมาณการ  
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 19,217,252.30 20,416,400.00 19,767,100.00 
  งบบุคลากร 15,990,010.00 17,850,310.00 18,583,280.00 
  งบด าเนินงาน 6,918,096.82 9,103,390.00 9,141,220.00 
  งบลงทุน 981,576,.00 5,517,200.00 1,262,400.00 
 งบเงินอุดหนุน 1,676,960.00 1,742,000.00 1,708,800.00 
 งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 44,783,895.12 54,000,000.00 52,000,000.00 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญตัิ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของเทศบาลต าบลหงส์หนิ  
อ าเภอจุน จังหวดัพะเยา 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

 แผนงานบริหารท่ัวไป 12,661,920.00 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,811,480.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 6,468,610.00 
 แผนงานสาธารณสุข 2,438,980.00 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 611,480.00 
 แผนงานเคหะและชุมชน 171,000.00 
 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 80,700.00 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 545,000.00 

…/ด้าน... 
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ด้าน ยอดรวม 
 ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,436,530.00 
 ด้านการด าเนินงานอื่น  
 แผนงานงบกลาง 21,304,300.00 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 52,000,000.00 

 
เทศบัญญตั ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลหงส์หิน 

อ าเภอจุน  จังหวดัพะเยา 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562       
มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน และโดยอนุมัติของ
นายอ าเภอจุน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมท้ังสิ้น 
52,000,000.00 บาท 

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมท้ังสิ้น 52,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,661,920.00 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,281,480.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานการศึกษา 6,468,610.00 

 แผนงานสาธารณสุข 2,438,980.00 

 

…/แผนงาน... 
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       เห็นชอบ 
 
 
(ลงนาม) เรืออากาศตรี........................................... 
           ( อดุลย์ พรหมวาทย์ ) 
       ต าแหน่ง    นายอ าเภอจุน 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 611,480.00 

 แผนงานเคหะและชุมชน 171,000.00 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,700.00 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 545,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,436,530.00 
ด้านการด าเนินงานอื่น  

 แผนงานงบกลาง 21,304,300.00 

 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 52,000,000.00 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

 รวมรายจ่าย 0.00 

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

   ประกาศ ณ วันท่ี .................................................... 

              (ลงนาม)............................................. 

             ( นายสามารถ ชื่นเมือง ) 

                ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน 

 

 

 

…/นายสมชาย แก้วไกรคช... 
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นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติ ฯ ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิก
ท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเชิญได้  

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ท่ีประชุมได้เข้าใจใน
รายละเอียดต่าง ๆ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาล
ต าบลหงส์หิน สมาชิกทุกท่านหมดข้อสงสัยในเทศบัญญัติ และไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
โอกาสนี้จึงขอมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ 

 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 รับหลักการแห่งร่างเทศบญัญัติ เวลา 10.30 น. 

 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้เชิญเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลหงส์ได้ ชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการต่อไป 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงขั้นตอนการ
ด าเนินการว่า เมื่อรับหลักการแล้ว ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

45 วรรคสาม ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดัวยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสาม
คน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

…/(2) คณะกรรมการวิสามัญ... 
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(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความ
จ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่ก าจัดจ านวน เว้นแต่ในท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และ
ให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 12 ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 109 วรรค 2 ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ 

กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนท่ีหนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนท่ีพึงมี 

ตามข้อ 49 ก าหนดให้ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ส่งร่างเทศบัญญัติท่ีสภา
เทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติแล้ว ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียด  

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าย่ีสิบส่ีชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้เชิญท่ีประชุม
พิจารณาด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมระบุจ านวนด้วยว่าจะเลือกกี่คน  

 

…/นายศรันยู ใจก้อน... 
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นายศรันยู ใจก้อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2 เสนอต่อท่ีประชุมให้
มีกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน โดยมีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายสุวรรณ เทพสาย สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหงส์หิน เขต 1 และ นายบุญทิตย์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีท่านใดจะประสงค์
เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ต่างจากจ านวนท่ีนายศรันยู ใจก้อน เสนอ อีกหรือไม่  หากไม่มีขอลง
มติ  

ผลการการพิจารณาจ านวนกรรมการแปรญัตติ 

 สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่านรวมประธานสภาฯ  

 เห็นชอบ   11   

 งดออกเสียง 1   

 ไม่เห็นชอบ -   

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 4 คน 
 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภา เทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงขั้นตอนการ
ด า เนินการต่อไปว่าการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้ เป็นไปตามข้อ 107 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2554 กล่าวคือให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน หรือนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน เสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์
หินเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีนายเทศมนตรี
ต าบลหงส์หิน เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง และการเลือกให้เลือกกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่งก่อน แล้วจึง
เลือกกรรมการแปรญัตติคนถัดไปจนครบ 4 คน และในโอกาสนี้ขอเชิญนายเทศมนตรีต าบลหงส์หิน และ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เสนอรายชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

เสนอรายช่ือเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  

   นายบุญทิตย์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 เสนอ นายประจวบ 
อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 โดยมีผู้
รับรอง 2 ท่านคือ นายชาติ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2 และ นายธนวรรธน์ สักลอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีท่านใดจะประสงค์
เสนอรายชื่อเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอลงมติ 

 
 

.../มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่านรวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 เห็นชอบให้นายธนวรรธน์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 
เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 

เสนอรายช่ือเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เชิญนายเทศมนตรี
ต าบลหงส์หิน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เสนอรายชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
   นายบุญลอด ใจค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2 เสนอนายบุญทิตย์ 
สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 พื่อรับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 โดยมีผู้รับรอง 
2 ท่านคือ นายสุวรรณ เทพสาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2และ นายประจวบ อินสุวรรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 
 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีท่านใดจะประสงค์
เสนอรายชื่อเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอลงมติ 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่านรวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 เห็นชอบให้นายบุญทิตย์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 เป็น
กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

 

 

 

 

.../เสนอรายชื่อเพ่ือรับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3... 
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เสนอรายช่ือเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เชิญนายเทศมนตรี
ต าบลหงส์หิน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เสนอรายชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
   นายสุวรรณ เทพสาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2 เสนอ        
นางสาวสุพรรษา น้อยมอย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2 เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ
คนท่ี 3 โดยมีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายวิมล ปันติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2 และ            
นางจุติมาศ คะมณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีท่านใดจะประสงค์
เสนอรายชื่อเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอลงมติ 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่านรวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 เห็นชอบให้นางสาวสุพรรษา น้อยมอย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 
2  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 

 

เสนอรายช่ือเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เชิญนายเทศมนตรี
ต าบลหงส์หิน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เสนอรายชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 
   น า ย ศ รั น ยู  ใ จ ก้ อ น  ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ห ง ส์ หิ น  เ ข ต  2                     
เสนอนางจุติมาศ คะมณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2 เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 4 โดยมีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นางสาวสุพรรษา น้อยมอย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2
และ นายสุวรรณ เทพสาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีท่านใดจะประสงค์
เสนอรายชื่อเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอลงมติ 

 

 

 

 
.../มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่านรวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 เห็นชอบให้นางจุติมาศ คะมณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2  
เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
 
นายสมชาย แก้วไกรคช  ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ท่ีประชุมสภา

เทศบาลต าบลหงส์หินมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบท้ัง 5 คนแล้ว คือ นายประจวบ อินสุวรรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1, นายบุญทิตย์ สักลอ          
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2, นางสาวสุพรรษา น้อยมอย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 และนางจุติมาศ คะมณีวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ท้ังนี้ ให้เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลหงส์หิน เป็นผู้นัดและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก เพื่อเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการ ตามนัยข้อ 109  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน แจ้งในท่ีประชุมว่า 
เพื่อให้การเป็นไปตามข้อ 109  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง 5 ท่าน 
เพื่อเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ หลังจากปิดประชุมครั้งนี้ 

คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 5 ท่าน รับทราบ 

นายสมชาย แก้วไกรคช  ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ในโอกาสนี้ ขอให้ท่ี
ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 ประกอบข้อ 45 วรรคสาม กล่าวคือ ญัตติร่างเทศบัญญัติ ท่ีสภาเทศบาลต าบลหงส์
หินมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้
ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หินส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาโดยละเอียด 
และท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หินก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
และให้ก าหนดระยะเวลาเสนอแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาเทศบาลต าบลหงส์หินมีมติรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และขอให้สมาชิกทุกท่าน พิจารณาและเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติ ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  

…/การเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ... 
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การเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  

นายสุวรรณ เทพสาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขต 2 เสนอในท่ีประชุม
ก าหนดเวลารับเรื่องเสนอค าแปรญัตติ ดังนี้ 

1.  วันท่ี   19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

2.  วันท่ี   20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

3.  วันท่ี   23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

นายสมชาย แก้วไกรคช  ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน สอบถามในท่ีประชุม
ว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอก าหนดระยะเวลาท่ีแตกต่างจากท่ีนายรณรงค์ ลาปา เสนอ หากไม่มีขอมติ ท่ี
ประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่านรวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 เห็นชอบตามวันและเวลาที่ นายสุวรรณ เทพสาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หงส์หิน เขต 2 เสนอ 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน น าเรียนท่ีประชุมว่า 
เมื่อได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ตามข้อ 49 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 จึงขอ
ส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด หากนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน หรือสมาชิกท่านใดจะยื่น
เรื่องขอเสนอค าแปรญัตติ ขอให้เสนอภายในวันและเวลาท่ีก าหนด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 
อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา  และในการประชุมครั้งต่อไปสมัยประชุมสามัญท่ี 2 ครั้งท่ี 2/2564  ประจ า ปี 
พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 2 แปรญัตติ และวาระท่ี 3 ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ขอก าหนดการ
ประชุม ในวันพฤหัสบดี ท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

…/เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ... 
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เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้รับค าแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแล้ว ให้
พิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความคิดเห็นยื่นต่อประธานสภาเทศบาลต าบล
หงส์หิน ภายในวันอังคาร ท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เพื่อจะได้ด าเนินการรายงานผลการแปรญัตติ 
ให้นายเทศมนตรีต าบลหงส์หิน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ทราบและด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

3.2 ขอความเห็นชอบในการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของแขวงทางหลวง
พะเยา เพื่องานทาง กม.46+000-50+000  ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 และขอความเห็นชอบในการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ของแขวงทางหลวงพะเยา เพื่อใช้เป็นทางหลวงหมายเลข 1292  ต าบลห้วยข้าวก่ า  ต าบลห้วยยาง
ขาม ต าบลลอ และต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้น าเสนอต่อที่
ประชุมว่า เทศบาลต าบลหงส์หินได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณา ตามค าขอของ
แขวงทางหลวงพะเยา ว่าได้ด าเนินการยื่นค าขอใช้พื้นท่ีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอใช้เพื่อประโยชน์ในงานทาง กม.46+000-50+000 และขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นทางหลวงหมายเลข 1292  ต าบลห้วยข้าวก่ า  ต าบลห้วยยางขาม 
ต าบลลอ และต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา แขวงทางหลวงชนบท จึงขอความอนุเคราะห์จาก
เทศบาลต าบลหงส์หิน ในการเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ของแขวงทางหลวงพะเยา ต่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 ประกอบกับระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขอใช้พื้นท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ของแขวงทางหลวงพะเยา ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ. 2484 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 จึงขอเรียนเชิญนายคงฤทธ์ิ วงค์ปัญญา หัวหน้าหมวด
ทางหลวงจุน (แทน) ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ให้ข้อมูลในการด าเนินการดังกล่าวให้สภาเทศบาล
ต าบลหงส์หินพิจารณา  

 
 

 
 

…/นายคงฤทธิ์ วงค์ปัญญา... 
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นายคงฤทธิ์ วงค์ปัญญา หัวหน้าหมวดทางหลวงจุน (แทน) ผู้อ านวยการแขวง
ทางหลวงพะเยา ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ทาง กม.46+000-50+000 ท่ีอยู่ในพื้นท่ีของป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 และทางหลวง
หมายเลข 1292 อยู่ในพื้นท่ีป่าไม้พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 
2562 ได้ด าเนินการก่อสร้างและมีการใช้ประโยชน์แล้ว แต่ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นท่ีตามกฎหมาย 
ประกอบกับกรมป่าไม้ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 
2563 เรื่อง การเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 
2563 ในกรณีท่ีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต และแจ้ง
แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่ในวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ ท้ังกับหน่วยงานท่ีต้องยื่นค าขอ
อนุญาตและหน่วยงานท่ีรับค าขออนุญาต พร้อมท้ังเร่งรัดการยื่นค าขอให้ทันภายใน 180 วัน นับตั้งแต่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ รายละเอียดตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1602.42/ 8486 ลงวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวข้อง จึงขอความอนุเคราะห์จาก
สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อแขวงทางหลวงพะเยา จะได้ด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ตามมาตรา 13/1 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

มาตรา ๑๓/๑ ในกรณีท่ีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้พื้นท่ี
บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้อธิบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอ านาจประกาศ
ก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ และในบริเวณ
ดังกล่าวมิให้น ามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
จ าเป็นต้องกระท าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนั้น 

การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่ง ถ้าท่ีดินในบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขตทับ
ท่ีดินซึ่งบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในท่ีดินส่วนท่ีเป็นบริเวณท่ีทาง
ราชการใช้ประโยชน์นั้นสิ้นสุดลง เมื่อพ้นก าหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศก าหนดบริเวณ
ดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ 

 

 

 
…/การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่ง... 
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การใช้พื ้นที ่ตามวรรคหนึ ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขท่ี
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

และตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แก้ไขเพิ่มเติมถึง     
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ 
อันเป็นการท าลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระท าภายในเขตท่ีได้
จ าแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอและนายคงฤทธิ์ วงค์ปัญญา หัวหน้าหมวดทางหลวงจุน ได้ชี้แจง
ข้อมูลโครงการเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาให้ความเห็นชอบในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ของแขวงทางหลวงพะเยา ต่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พะเยาและเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มี
สมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย 
จึงขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 เห็นชอบในการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของแขวงทางหลวงพะเยา 
เพื่องานทาง กม.46+000-50+000  ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติพ.ศ. 2507  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 และ
เห็นชอบในการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของแขวงทางหลวงพะเยา 
เพ่ือใช้เป็นทางหลวงหมายเลข 1292  ต าบลห้วยข้าวก่ า  ต าบลห้วยยาง
ขาม ต าบลลอ และต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2562 

 
 
 

…/3.3 ขอความเห็นชอบในการท ากิจการนอกเขต... 
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3.3 ขอความเห็นชอบในการท ากิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนต าบล
อ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงสิน ได้น าเสนอต่อที่ประชุม
ว่า เทศบาลต าบลหงส์หินได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณา ตามค าขอของ       
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ว่าประชาชนบ้านนาเจริญ หมู่ท่ี 13 และ
บ้านปางมดแดง หมู่ท่ี 9 ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาล าน้ าอิงตื้นเขิน ส่งผลกระทบท าให้น้ า ไหลเปลี่ยน
ทิศทางไปกระทบอีกฝั่งหนึ่ง ท าให้บ้านเรือนและท่ีดินของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งล าน้ าอิงได้รับความ
เสียหายและยังส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน มีปริมาณน้ ามีไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปา
ของหมู่บ้านท่ีใช้ในการอุปโภค และบริโภคของประชาชน 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่างทอง จึงแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการขุดลอกล าน้ าอิง แต่พื้นท่ีในการขุดลอกบางส่วนอยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหงส์หิน องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง จึงขอความอนุเคราะห์จาก
เทศบาลต าบลหงสห์ิน ในการเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ด าเนินกิจการนอกเขตตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 จึงขอเรียนเชิญนายอนุชา กาติ๊บ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ่างทอง ให้ข้อมูลในการด าเนินการดังกล่าวให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณา  

นายอนุชา กาติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 
เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา และองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา มีแนวเขตติดกัน โดยมีล าน้ าอิงเป็นแนวเขตตามธรรมชาติ ดังนั้นประชาชนท้ังสองต าบลจึงใช้
ประโยชน์ในล าน้ าอิงตลอดท้ังสองฝั่งร่วมกัน ปัญหาท่ีได้รับจากล าน้ าอิงของประชาชนในบ้านนาเจริญ หมู่ท่ี 
9 และบ้านปางมดแดง หมู่ท่ี 9 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค าจังหวัดพะเยาคือ ล าน้ าอิงตื้นเขิน ในฤดูฝน
เกิดน้ าท่วม ในฤดูร้อนน้ ามีปริมาณไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
อ่างทอง เคยตั้งงบประมาณเพื่อขุดลอกล าน้ าอิง แต่ก็ต้องตกไปเนื่องจากไม่มีพื้นท่ีในการท้ิงวัสดุท่ีได้จากการ
ขุดลอก และเจ้าของท่ีดินท่ีติดกับล าน้ าอิงไม่ยินยอมให้ท้ิงวัสดุในท่ีดินของตน แต่ในการขุดลอกล าน้ าอิงครั้ง
นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติส าหรับจังหวัดในการขุดลอกร่องน้ าท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 
2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 โดยน าวัสดุท่ีได้จากการขุดลอกมาเป็นค่าจ้างในการขุด
ลอก (การขุดลอกต่างตอบแทน) และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาอนุญาต  ซึ่งประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการด าเนินการครั้งนี้ไม่เฉพาะประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทองเท่านั้น แต่รวมไป
ถึงประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรท่ีอยู่ในเขตของเทศบาลต าบลหงส์หินด้วย ซึ่งในอนาคตท้ังเทศบาลต าบล
หงส์หิน และองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง อาจด าเนินโครงการขุดลอกล าน้ าอิง หรือร่วมกันด าเนิน 
 
 

.../โครงการขุดลอกล าน้ าอิง... 
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โครงการขุดลอกล าน้ าอิง เพื่อประโยชน์ของประชาชนท้ังสองฝั่งล าน้ าอิง แต่เนื่องจากล าน้ าอิงท่ีด าเนินการ
ขุดลอกโดยองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง บางส่วนอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหงส์หิน ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหงส์หินในการท า
กิจการนอกเขตครั้งนี้ 

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน ได้น าเรียนในท่ีประชุมว่า การ
ขุดลอกล าน้ าอิงของเทศบาลต าบลหงส์หิน เป็นนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหงส์หิน เนื่องจาก
พื้นท่ีเทศบาลต าบลหงส์หิน ติดกับล าน้ าอิง ล าน้ าอิงจึงเป็นแหล่งน้ าหลักของเกษตรกรในการท านาปรัง ท่ี
ผ่านมาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ด าเนินการขุดลอกล าน้ าอิง โดยถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติส าหรับจังหวัด
ในการขุดลอกร่องน้ าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 โดยน าวัสดุท่ีได้จากการขุด
ลอกมาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก (การขุดลอกต่างตอบแทน) และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อ
พิจารณาอนุญาต ตลอดมา และหากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ข้างเคียง อย่างกรณีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่างทอง ด าเนินการขุดลอดล าน้ าอิง ประโยชน์ท่ีได้รับคือประชาชนท่ีอยู่ในเขตขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังสองแห่ง ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดี จึงความให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณา
ด้วย 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการท ากิจการนอกเขต ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระท ากิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบลต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจารท่ีจ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ
ตน 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอและนายอนุชา กาติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง ได้
ชี้แจงข้อมูลโครงการเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาให้ความเห็นชอบในการท ากิจการนอกเขต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์
หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะ
อภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

 
 

.../มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 เห็นชอบในการท ากิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ 

- ไม่มี 

 
ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

 

( ลงชื่อ )  จ่าเอก อดุลย์ ฤาชา ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

  ( อดุลย์ ฤาชา )   

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน   

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันอังคาร ท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

( ลงชื่อ ) บุญทิตย์ สักลอ ประธานกรรมการ ( ลงชื่อ ) บุญลอด ใจค า กรรมการ 

 ( นายบุญทิตย์ สักลอ )   ( นายบุญลอด ใจค า )  

( ลงชื่อ ) วิมล ปันติ ) กรรมการ ( ลงชื่อ ) ประจวบ อินสุวรรณ์ เลขานุการ 

 ( นายวิมล ปันติ )   ( นายประจวบ อินสุวรรณ์) 

 ( ลงชื่อ ) สมชาย แก้วไกรคช ผู้รับรองรายงานการประชุม  

  ( นายสมชาย แก้วไกรคช )    

 ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  

หมายเหตุ   สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในการประชุมสมัยสามัญประจ าปี      
สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2/2564 ในวันวันพฤหัสบดี ท่ี 26 เดือน สิงหาคม เดือน        
พ.ศ. 2564  

 


