


~ 1 ~ 
 

บันทึกรายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลหงสห์ิน 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 
วันอังคาร ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 
อ าเภอจุน จังหวดัพะเยา 

 

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 หัวหน้าฝุายอ านวยการ พฤทธิกร กองตุ้ย 
     

12. นายไชยยา พรรณขาม หัวหน้าฝุายปูองกันฯ ไชยยา พรรณขาม 
     

13. นางชฎาภรณ์ สุยะราช หัวหน้าฝุายปกครอง ชฎาภรณ์ สุยะราช 
     

14. นางสาวสุดารัตน์ จรัสแผ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุดารัตน์ จรัสแผ้ว 
....... 

เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

   นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ท าหน้าท่ีเป็นประธาน
ในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวเหตุผลของการประชุมครั้งนี้ว่า  

1. วันนี้เวลา 15.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีสงฆ์น้ าพระธาตุคีรีศรีเวียงลอ ส าหรับ
การสงฆ์น้ าพระธาตุหงส์หิน คณะผู้บริหารและสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน จะได้ร่วมกันหารืออีกครั้ง  

2. จึงขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ใน
วันพฤหัสบดี ที่  6  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 - รับรองรายงานการประชุมในครั้งต่อไป 

 

 

 

.../ระเบียบวาระที่ 3 เพื่อทราบ... 
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ระเบียบวาระที่ 3   เพ่ือทราบ 

   3.1 นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 
ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก่ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562 

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน ได้แถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลต าบลหงส์หิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน รองประธานสภาเทศบาลต าบล
หงส์หิน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หินท่ีเคารพทุกท่าน กระผม นายสามารถ  ชื่นเมือง  ได้รับความ
ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหงส์หิน  ให้ด ารงต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน 
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2564 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ ซึ่งก าหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าท่ี  กระผมจึงขออนุญาตต่อประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน แถลงนโยบายการ
บริหารงานต่อสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารพัฒนาเทศบาล
ต าบลหงส์หิน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลหงส์หิน ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา
เทศบาลต าบลหงส์หินท่ีว่า “หงส์หินน่าอยู่คู่คุณธรรม แหล่งน้ าเพียงพอ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าและ
ก้าวไกล” ท่ีกระผมได้มอบไว้ให้กับพี่น้องชาวเทศบาลต าบลหงส์หิน กระผมมีความมุ่งมั่นท่ีจะท าหงส์หินสู่
เมืองน่าอยู ่

ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์
หินผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลต าบลหงส์หิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลบริหารงานอย่างโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน  และยึดถือคุณธรรม
เป็นหลัก กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน ขอแถลงนโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลหงส์หินท่ี
ประกาศไว้ในการชูนโยบายหาเสียงท่ีผ่านมา ด้วย 9 นโยบาย  ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง การบริการ และการบริหาร 
การด าเนินกิจกรรมทางด้านการเมือง การบริการ และการบริหาร นับว่าเป็น

กระบวนการท่ีส าคัญท่ีจะผลักดันให้การบริการ และการบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลประสบ
ผลส าเร็จ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
ส่วนรวมเป็นหลัก และเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน จึงก าหนดไว้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการด าเนินการทางการเมือง  ใช้แนวทางในการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้  เสนอความ
คิดเห็น  ข้อเสนอแนะการท างานของผู้บริหารได้ตลอดเวลา 

 
 
 

…/2. ส่งเสริมการบริหารองค์กร... 
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2. ส่งเสริมการบริหารองค์กร พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรแบบ
มืออาชีพภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ และส่งผลให้
องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารงานสูงสุด 

3. ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ท่ัวถึง และเป็นธรรม 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เพื่อการเผยแพร่การบริหารงานของเทศบาล

อย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6. ส่งเสริมการบริหารงานในระบบสารสนเทศ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล

เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลท่ัวประเทศ 
7. ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงส านักงานเทศบาล โดยการปรับปรุงส านักงาน

เทศบาลต าบลหงส์หิน ให้มีความพร้อมส าหรับการบริการประชาชน 
2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
ต าบลหงส์หิน  โรงเรียนภายในเขตเทศบาล ให้นักเรียนมีคุณภาพ สุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง บุคลากร
ครูมีความรู้ความสามารถ  ส่ือการเรียนการสอนมีคุณภาพและเพียงพอ 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ IT เพื่อเท่าทันสังคมโลกปัจจุบัน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน การสอนเสริมเติมเต็ม  การสอน

ภาษาต่างประเทศ 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราวของมรดก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่ และสืบสานต่อไป 
5. ส่ ง เสริม  สนับสนุน  อนุ รักษ์  ทะนุบ ารุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี 
6. ท านุบ ารุงวัด ศาสน์สถาน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญต่างๆ

เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวต าบลหงส์หิน  
3. นโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

1. ส่งเสริมการบริหารงานของชุมชน ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ประชาชนสูงสุด 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ส่งเสริมการจัดตั้งสวัสดิการชุมชน เพื่อเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม  

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้เป็นระบบ และมีความเป็น

ธรรม 
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ อาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ  
3. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่อาชีพแก่คนพิการ 
4. ส่งเสริมกองทุนสวสัดิการชุมชน (สัจจะกลุ่มลดรายจ่ายวันละหนึ่งบาท) 

…/5. นโยบายด้านการกีฬา... 
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5. นโยบายด้านการกีฬา               
1. ส่งเสริมการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อสุขภาพของประชาชนในทุก

ระดับ 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม นันทนาการเพื่อประชาชน รวมท้ังกิจกรรมของเด็ก

และเยาวชน 
3. ส่งเสริมการจัดตั้งลานกีฬาหน้าส านักงานเทศบาล และบริเวณโดยรอบ 
4. ส่งเสริมพัฒนาสนามกีฬากลางเทศบาลต าบลหงส์หิน สู่ความเป็นมาตรฐาน 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ส่งเสริมระบบการจัดเก็บขยะ โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน 
3. ส่งเสริมและปรับปรุงล าห้วยสายหลักภายในเขตเทศบาล เพื่อแก้ปัญหาน้ า

ท่วม น้ าแล้ง 
4. ส่งเสริมการจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทาง

วัฒนธรรม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรภาครัฐในท้องถิ่นเข้ามามีส่วน

ร่วมการอนุรักษ์ การบ ารุงรักษา การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริม จัดกิจกรรมให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับภายในเขต

เทศบาล เพื่อลดภาวะโลกร้อน 
7. นโยบายด้านสาธารณสุข 

1. ส่งเสริมการออกก าลังกายของพนักงานเทศบาลและประชาชนท่ัวไป 
2. ส่ง เสริมการด าเนินงานการบริการทางด้านสาธารณสุข จัดระบบ

หลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
3. ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
4. ส่งเสริมปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
5. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพกับหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพ

อ่ืนๆ 
6. ส่งเสริมการเฝูาระวัง ดูแลการระบาดของโรคติดต่อ 
7. ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มบรรเทาสาธารณภัยและพัฒนากลุ่ม อสม. ภายในเขต

เทศบาล 
8. จัดหารถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 
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8. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 
1. ประสานงานด้านวิชาการ งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆและตั้ ง

คณะท างานบริหารจัดการแหล่งน้ าอย่างเป็นระบบ วางแผนการจัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร แหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. จัดหาแหล่งน้ า ขยายคลองส่งน้ า ขุดลอกแม่น้ าอิง เพื่อสนับสนุนการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบน้ าประปาให้มีคุณภาพสูงสุด 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง รางระบายน้ า

ให้ครบทุกสายภายในเขตเทศบาล 
9. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
1. ส่งเสริมการด าเนินการจัดตั้งชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
2. ส่งเสริมการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัยโดยจัดให้มี

เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพในการปูองกันและระงับอัคคีภัย 
3. ส่งเสริมการจัดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)เพื่อเฝูาระวังความปลอดภัยแก่ชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตเทศบาล และบุคคลท่ัวไป 
4. ส่งเสริมและพัฒนายามชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด 
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หินท่ีเคารพ ท้ังหมด

ท่ีกระผมน าเสนอมานี้ คือ นโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลหงส์หิน ท่ีกระผมต้องน านโยบายดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยการจัดท าวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
พร้อมท้ังท าการจัดสรรเงินงบประมาณ ท้ังนี้ เพื่อความส าเร็จในการท าหงส์หินก้าวหน้า ก้าวไกล และจะ
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินทราบทุกปี และในโอกาสนี้ 
ต้องขอบพระคุณท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่ีได้กรุณาให้โอกาสแจ้งไปยัง
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะเสนอแนะข้อคิดเห็นประการใด หรือต้องการให้
กระผมได้ด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือต้องการน าเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชน ขอได้โปรดอย่าเกรงใจ กรุณาแจ้งให้กระผมหรือคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของกระผมได้ตลอดเวลา เพื่อเราจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความ
ต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
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ระเบียบวาระที่ 4 เพ่ือพิจารณา 
4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายงการใหม่ จ านวน 3 รายการ ดังต่อไปนี้ 
นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน  ได้เสนอต่อท่ีประชุมสภา

เทศบาลต าบลหงส์หินว่า ตามท่ีเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยประกาศใช้เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2563 นั้น 

เนื่องจากส านักปลัด มีความจ าเป็นท่ีต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ  1) 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  2) ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  3)ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว  ซึ่งรายการไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  และได้ด าเนินการตรวจสอบ
สถานะการคลังแล้วปรากฎว่ามีงบประมาณเพียงพอท่ีจะโอนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังดังกล่าวได้ 

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 
“การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น” จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้ 

โอนลดจ านวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 56,800.00 บาท (ห้าหมื่นหกพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้ 

1) โครงการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กปฐมวัยสู่ความเป็น
เลิศ จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

แผนงานการศึกษา งานระดับวัยเรียนและประถมวัย งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการ  โครงการเข้าร่วมประกวด
แข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ จ านวน  10,000.00  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
หน้า  48/107   โดยมียอดคงเหลือ  (ณ วันท่ี  5  พฤษภาคม 2564)  จ านวน  10,000.00 บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน)  ขอโอนลด  จ านวน  6,800.00  บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน)  และมียอดคงเหลือจาก
การโอนครั้งนี้  จ านวน 3,200.00  บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต า บลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติโอนลดงบประมาณ
โครงการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ จ านวน 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใด
สอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

 
 
 
 

 
…/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติโอนลดงบประมาณโครงการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ จ านวน 6,800.00  บาท     
(หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 
2) โครงการฝึกอบรมน้ าหมักชีวภาพทดแทนสารเคมี จ านวน  25,000.00  บาท 

(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการ  
โครงการฝึกอบรมน้ าหมักชีวภาพทดแทนสารเคมี จ านวน  25,000.00  บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
หน้า 80/107 โดยมียอดคงเหลือ (ณ วันท่ี  5  พฤษภาคม 2564)  จ านวน 25,000.00 บาท (สองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) ขอโอนลด  จ านวน 25,000.00  บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และมียอดคงเหลือจาก
การโอนครั้งนี้  จ านวน  0.00  บาท  

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติโอนลดงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมน้ าหมักชีวภาพทดแทนสารเคมี จ านวน 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)       
มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย 
จึงขอมติท่ีประชุม 

 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติโอนลดงบประมาณโครงการฝึกอบรมน้ าหมักชีวภาพทดแทน
สารเคมี จ านวน 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 
 
 

…/3) โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร... 
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3) โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารของกลุ่มสตรีต าบลหงส์หิน  จ านวน  
25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการ  
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารของกลุ่มสตรีต าบลหงส์หิน  จ านวน  25,000.00  บาท (สองหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) หน้า 80/107 โดยมียอดคงเหลือ (ณ วันท่ี 5 พฤษภาคม 2564)  จ านวน  25,000 บาท 
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอโอนลด จ านวน 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และมียอด
คงเหลือจากการโอนครั้งนี้ จ านวน 0.00 บาท  

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติโอนลดงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารของกลุ่มสตรีต าบลหงส์หิน  จ านวน  25,000.00 บาท (สองหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใด
สอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติโอนลดงบประมาณโครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารของกลุ่ม
สตรีต าบลหงส์หิน  จ านวน  25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) ม 

 
โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

56,800.00 บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้ 
1) โครงการจัดซื้อเก้าอี้ท างาน บุนวมพนักพิงสูง  ขาเหล็กล้อหมุน 5 แฉก          

มีโช๊คปรับระดับสูงต่ าได้  จ านวน  7  ตัว ๆ ละ 5,000.00  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
35,000.00 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   รายการ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน บุนวมพนักพิงสูง  จ านวน  35,000.00 บาท 
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน บุนวมพนักพิงสูงขาเหล็กล้อหมุน 5 แฉก มีโช๊
คปรับระดับสูงต่ าได้  จ านวน 7  ตัว ๆ ละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563 โดยจัดซื้อเท่าท่ีจ าเป็นและประหยัด) -บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 124  ล าดับท่ี 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ส านักปลัด) 

…/นายสมชาย แก้วไกรคช... 
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นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อ
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ท างาน บุนวมพนักพิงสูง  ขาเหล็กล้อหมุน 5 แฉก มีโช๊คปรับระดับสูงต่ า ได้  จ านวน  7  
ตัว ๆ ละ 5,000.00  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 35,000.00 บาท (สามหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน)มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือ
อภิปราย จึงขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติโอนงบประมาณเพื่อโครงการจัดซื้อเก้าอี้ท างาน บุนวมพนักพิงสูง  
ขาเหล็กล้อหมุน 5 แฉก มีโช๊คปรับระดับสูงต่ าได้  จ านวน  7  ตัว ๆ ละ 
5,000.00  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000.00 
บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
 
2) โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV จ านวน 1 เครื่อง   

งบประมาณ 15,400.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท 

ครุภัณฑ์ไฟฟูา และวิทยุ รายการ ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV จ านวน
15,400.00 บาท (หน่ึงหมื่นหา้พนัส่ีร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ 
Smart TV จ านวน 1 เครื่อง ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว(จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2563 หน้า 11 ล าดับท่ี 5.รายการท่ี 5.5.3 ) – บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 125  ล าดับท่ี 4  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ส านักปลัด) 

นายสมชาย แก้ ว ไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ตาม ท่ี ท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อ
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV จ านวน 1 เครื่อง   งบประมาณ 15,400.00 
บาท (หนึ่งหมื่นหา้พันสี่ร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่
มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 

 
 
 

…/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติโอนงบประมาณเพื่อโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) 
แบบ Smart TV จ านวน 1 เครื่อง   งบประมาณ 15,400.00 บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
3) โครงการจัดซื้อค่าตู้ เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  จ านวน 1 ตู้  งบประมาณ 

6,400.00 บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ค่าจัดซื้อตู้เย็น  จ านวน 6,400 .00 บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 
2563 หน้า 12 ล าดับท่ี 6.1 รายการที่ 6.1.1 ) -บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 
125  ล าดับที่ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ส านักปลัด) 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อ
เป็นค่าจัดซื้อค่าตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 6,400.00 บาท (หกพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือ
อภิปราย จึงขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 อนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการจัดซื้อค่า
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 6,400.00 บาท 
(หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

 

…/4.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล... 
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4.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หินเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 

นางสาวสุดารัตน์ จรัสแผ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้น าเสนอต่อที่ประชุม
ถึงท่ีมาของคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ข้อ 8 (3) และข้อ 28 (1) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 พร้อมท้ังอ านาจหน้าท่ีตามข้อ 10 และ
ข้อ 29 ตามล าดับ ดังต่อนี้ 

โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น 

ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหารท้องถิ่น      ประธานกรรมการ 

(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  กรรมการ 

(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 

(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิหาสกิจ 

 ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ 

(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน   กรรมการ 

(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการและเลขนุการ 

(8) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจ
ได้รับการคัดเลือกได้อีกก็ได้ 

ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

(ก) อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีท่ีมี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

 

 

…/(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย... 
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(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการ
ในยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

(จ) นโยบายขอผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค านึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณา
ด้วย 

(2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 
น าปัญหาความต้องการาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ท่ีจะ
ด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ 
ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน 

(4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของานตามข้อ 19 (2) 

(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(6) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 

(7) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าท่ีประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 

 

…/โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตาม... 
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โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา
ท้องถิ่น  

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

จึงได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน คัดเลือกกันเองเพื่อเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น แทนต าแหน่งท่ีว่างลง จ านวน 3 คน และเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น แทนต าแหน่งที่ว่างลง จ านวน 3 คน 

 

 

 

 

…/สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน... 
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สภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หงส์หิน เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

(1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้แก่ นายบุญทิตย์ 
สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1, นายชาติ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 
เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายสุวรรณ เทพสาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 2 

(2)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบล  
หงส์หิน ได้แก่ นายวิมล ปันติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งท่ี 2, นายธนวรรธน์ สักลอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งท่ี 1 และนางสาวสุพรรษา น้อยมอย สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 2 

4.3 ขอความเห็นขอบโครงการขุดลอกแม่น้ าอิง หมู่ที่ 3,  5, 7, 9, 10 และ            

หมู่ที่ 12 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วย
กลุ่มผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาพวงพยอม 1 – 3 และกลุ่มเกษตรกรท านาในพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี  10 และ
หมู่ท่ี 12 ท่ีสูบน้ าจากแม่น้ าอิงมาใช้ในการเกษตร ขอให้เทศบาลต าบลหงส์หิน ขุดลอกแม่น้ าอิง เนื่องจาก    
ณ ปัจจุบันแม่น้ าอิงตื้นเขิน เป็นสันดอนทราย สืบเนื่องมาจากน้ าอิงได้ไหลเชี่ยวแรง ได้พัดเอาทรายมาทับถม
ท าให้แม่น้ าอิงตื้นเขินไม่สามารถกับเก็บน้ าไว้ใช้ได้ ท าให้ประสบปัญหาน้ าเอ่อท่วมนาในฤดูฝน และไม่สามารถ
เก็บเก็บน้ าได้เพียงพอส าหรับการเกษตรในฤดูแล้ง จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหงส์หินในการ
ด าเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ได้ชี้แจงข้อกฎหมายใน
การด าเนินโครงการนี้ว่า การขุดลอกแม่น้ า เป็นหน้าท่ีและอ านาจของเจ้าท่า ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 ตามมาตรา 120 บัญญัติว่า  “ให้เจ้าท่ามีหน้าท่ีดูแล รักษาและขุดลอกร่องน้ า 
ทางเดินเรือ แม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ าไทย” และวรรคสอง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด
ขุดลอก แก้ไข หรือท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ า  ทางเดินเรือ แม่น้ า ล าคลอง 
ทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน้ าไทย เว้นต่อจะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝุาฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท และให้เจ้าท่าสั่งให้หยุดกระท าการดังกล่าว” ต่อมา กรมขนส่งทางน้ าและพาณิชย
นาวี มีค าสั่งท่ี 498/2546 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2546 เรื่อง มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามพระบัญญัติการ
เดินเรื่องในน่านน้ าไทย ความว่า “อธิบดีกรมขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีในฐาน “เจ้าท่า” ตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546 จึงมอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามมาตรา 120  

 

 

 

.../แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย… 
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แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 ให้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในการอนุญาตเกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้ าทางเรือเดินท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
เดินเรือ การระบายน้ า การปูองกันอุทกภัยและความแห้งแล้ง และเพื่อการรักษาแนวล าน้ าท่ีอยู่ในเขตอ านาจ 
โดยจะต้องค านึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นส าคัญ” ส าหรับการขุดลอกแม่น้ าอิง เป็นการ
ขุดลอกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0212.2/ง 7351 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง การขุด
ลอกร่องน้ าโดยน าวัสดุที่ได้จากการขุดลอกมาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก (การขุดลอกต่างตอบแทน) ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติส าหรับจังหวัดในการขุดลอกร่องน้ าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ตามมาตรา 
120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 
โดยน าวัสดุที่ได้จากการขุดลอกมาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก (การขุดลอกต่างตอบแทน) และเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาอนุญาต 

เนื่องจากการด าเนินโครงการขุดลอกแม่น้ าอิงของเทศบาลต าบลหงส์หินครั้งนี้ เป็นไป
ตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่ก่อนด าเนินการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ตามท่ีท่าน   
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาเห็นชอบโครงการขุดลอก
แม่น้ าอิง ประกอบกับเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบ
แล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือ
อภิปราย จึงขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 เห็นชอบโครงการขุดลอกแม่น้ าอิงหมู่ที่ 3,  5, 7, 9, 10 และหมู่ที่ 12 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ 
   5.1 คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หินเพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ จ านวน 2 คน 

ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ สักลอ ปลัดเทศเทศบาลต าบลหงส์หิน น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ว่า 
ด้วยเทศบาลต าบลหงส์หิน มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ 12 (3) ของประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวน 2 คน ท้ังนี้คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพมีหน้าท่ีตามข้อ 16 ดังต่อไปนี้  

1. พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
2. พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตาม

ข้อ 10  
3. ออกระเบียบท่ีจ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดหรือ

แย้งกับประกาศนี ้
4. สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขท้ังท่ีบ้าน ในชุมชน 

หรือหน่วยบริการ ได้อย่างท่ังถึงและมีประสิทธิภาพ 
5. ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงาน

สาธารณสุขของกลุ่มเปูาหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การ

จ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
แต่เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลหงส์หินท่ีสภาเทศบาลต าบลหงส์หินมอบหมาย ได้พ้นต าแหน่งก่อนครบวาระ เนื่องจากสภาเทศบาลได้
ครบวาระลงเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้นต าแหน่งดังกล่าวจึงว่างลง ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อ 13 วรรคสาม ก าหนดว่า “ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ี
ต าแหน่งกรรมการนั้นว่าลง” เทศบาลต าบลหงส์หินจึงจ าเป็นต้องเลือกกรรมการท่ีเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหงส์หินมาด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างลง  

สภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หงส์หิน เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 2 คน ได้แก่ นางสาวแววตา สักลอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 และนางจุติมาศ คะมณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 2 
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5.2 คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
บริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพวงยอม 1, 2, และ 3 

ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  สักลอ ปลัดเทศบาลต าบลหงส์ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า เทศบาล
ต าบลหงส์หิน ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาจากกรมชลประทาน จ านวน 3 สถานีได้แก่ 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาพวงพยอม 1 ตั้งอยู่บ้านสันทราย หมู่ท่ี 7 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาพวงพะยอม 2 ตั้งอยู่บ้านพวงพยอม หมู่ท่ี 5 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
และสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาพวงพยอม 3 ตั้งอยู่บ้านพวงพยอม หมู่ท่ี 5 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
โดยท้ัง 3 สถานีสูบน้ ามีคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ า โดยโครงสร้างของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา
เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหงส์หิน เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา พ.ศ. 2562  ข้อ 
6 ดังต่อไปนี้ 

ขอ ๖  ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ าของสถานีสูบน้ าแต่ละแห่ง มีจ านวนไม่
น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วย ผู้แทนเทศบาลต าบลสองคน และผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ าท่ีได้รับ
เลือกตั้งจากสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าในพื้นท่ีบริการของสถานีสูบน้ า 

คณะกรรมการท่ีมาจากผู้แทนเทศบาลต าบลสองคน ประกอบด้วยผู้ท่ีได้มอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีต าบลหนึ่งคน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเลือกกันเองหนึ่งคน 

ให้เทศบาลต าบลเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการในสัดส่วนของผู้แทนกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่เทศบัญญัติมีผลบังคับใช้ 

ให้กรรมการคัดเลือกกันเองให้มีประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่ง
คน เหรัญญิกหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน 

เมื่อมีคณะกรรมการครบทุกต าแหน่งแล้ว ให้นายกเทศมนตรีด าเนินการแต่งตั้งภายใน 
7 วันนับแต่วันท่ีมีคณะกรรมการครบทุกต าแหน่ง 

ให้ประธานกรรมการเป็นผูแ้ทนของคณะกรรมการ 
โดยให้คณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา มีอ านาจหน้าท่ีตามข้อ 22 

ข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านพวงพยอม ท้ัง 3 สถานีสูบน้ า ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๒2 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑)  พิจารณาเพื่อรับสมัครสมาชิกผู้ใช้น้ าและพิจารณาค าขอใช้น้ า 
(๒)  จัดสรรน้ าตามค าขอ(๓)  เรียกเก็บเงินค่าน้ า ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และค่าเชื่อมต่อการใช้น้ า 
(๔)  แต่งตั้งนายเหมือง นายฝาย เพื่อช่วยเหลือในการจัดสรรน้ าหรือเพื่อการอย่างอื่น

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถานีสูบน้ า 
(๕)  กันเงินรายรับของสถานีสูบน้ าเป็นเงินทุนส ารองตามความเหมาะสม 
(๖)  พิจารณาเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับนี้ 
(๗)  หน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีข้อบังคับนี้หรือท่ีเทศบาลต าบลก าหนด 
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เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาในส่วนของกรรมการท่ีมาจาก
ผู้แทนเทศบาลต าบลสองคน ประกอบด้วยผู้ท่ีได้มอบหมายจากนายกเทศมนตรีต าบลหนึ่งคน และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเลือกกันเองหนึ่งคน นั้นหมดวาระลงด้วยเหตุการณ์ครบวาระของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์
หิน และนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 จึงจ า เป็นต้องเลือกกรรมการด ารง
ต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ผู้ที่ได้มอบหมายจากนายกเทศมนตรีต าบลหงส์ เป็นคณะกรรมการบริหารสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้าทั้ง 3 สถานี ได้แก่ 

1. นายยุทธนา วันทาแท่น เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน เป็น
กรรมการบริหารสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านพวงพยอม 1 

2. นายกาจ ปัญญาหล้า ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน เป็นกรรมการบริหาร
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านพวงพยอม 2 

3. นายบุญเทียน เครือวงค์ รองนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน เป็นกรรมการบริหาร
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านพวงพยอม 3 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หินคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการบริหารสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า ทั้ง 3 สถานี ได้แก่ 

1. นายวิมล ปันติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้ ง ท่ี 2 เป็น
กรรมการบริหารสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านพวงพยอม 1 

2. นายสุวรรณ เทพสาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้ง ท่ี 2                          
เป็นกรรมการบริหารสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านพวงพยอม 2 

3.  นายศรันยู  ใจก้อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน เขตเลือกตั้ ง ท่ี  2                             
เป็นกรรมการบริหารสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านพวงพยอม 3 

 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 

 จ่าเอก อดุลย์ ฤาชา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  ( อดุลย์ ฤาชา )   

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันศุกฺร์ ท่ี 21 เดือน พฤษภาคม     
พ.ศ. 2564 

     

 ( ลงชื่อ ) บุญทิตย์ สักลอ ประธานกรรมการ 

  ( นายบุญทิตย์ สักลอ )   
  .../(ลงชื่อ)... 
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 ( ลงชือ่ ) บุญลอด ใจค า กรรมการ 

  ( นายบุญลอด ใจค า )   
     

 ( ลงชื่อ ) วิมล ปันติ กรรมการ 

  ( นายวิมล ปันติ )   
     

 ( ลงชื่อ ) ประจวบ อินสุวรรณ เลขานุการ 

  ( นายประจวบ อินสุวรรณ )   
     

 ( ลงชื่อ ) สมชาย แก้วไกรคช ผู้รับรองรายงานการประชุม 

  ( นายสมชาย แก้วไกรคช )   

 ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 

 

 

หมายเหตุ   สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1/2564 ในวันศุกร์ ท่ี 4 เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 

 


