
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 
วันจันทร์ ที่  27  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2564 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

เวลา  9.30  น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เข้าห้องประชุม โดยมี
นายมานพ  ใจกุล ท าหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดประชุม 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานพ   ใจกุล ประธานสภาฯ มานพ  ใจกุล  
2 นายจ านงค์  บุญยอด รองประสภาฯ จ านงค์  บุญยอด  
3 นายวิธี       ไชยชุมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิธี  ไชยชุมศักดิ์  
4 นายโชติ     วัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 โชติ  วัฒนา  
5 นายสุมิต     กันทะวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สุมิต  กันทะวิชัย  
6 นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เมธาสิทธิ์  อินชนะ  
7 นายอิ่นค า    อินชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อ่ินค า  อินชนะ  
8 นางสาวสุวรรณภา  ดาราวัล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุวรรณภา  ดาราวัล  
9 นายบุญมี    สุวรรณะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญมี    สุวรรณะ  
10 นายฤทธิ์     จินดาค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ฤทธิ์  จินดาค า  
11 นายอาทิตย์  ปิจอุด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อาทิตย์  ปิจอุด  
12 นายสอาด    โปธิสาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สอาด  โปธิสาร  
13 นายกิตติพงษ์  โยนิจ เลขานุการสภาฯ กิตติพงษ์  โยนิจ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

นายบุญมี  ใจอ้าย 
นายสาคร  อินทร์ชน 
นายสนั่น  เชื้อเมืองพาน 
นายสกุล  วงศ์ปาลีย์ 
นางนริศรา   พระศิริ 
นางสาวอาทิตยา  วราห์วิโรจน์ 
นางสาวปทิตตา   พาระคุณ  
นางสาวฐิตาภรณ์  ดูแก้ว  
นายณภัทรศกร    เรืองฤทธิ์ 
 
 

นายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

ที่ปรึกษานายกฯ 
เลขานุการนายกฯ 
รองปลัดเทศบาลฯ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าส านักปลัด 

นายช่างโยธาช านาญงาน 
รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

บุญมี  ใจอ้าย 
สาคร  อินทร์ชน 

สนั่น  เชื้อเมืองพาน 
สกุล  วงศ์ปาลีย์ 
นริศรา  พระศิริ 

อาทิตยา  วราห์วิโรจน์ 
ปทิตตา   พาระคุณ 
ฐิตาภรณ์  ดูแก้ว 

ณภัทรศกร    เรืองฤทธิ์ 
 
 

 

 

ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 

นางพรทนา  สมฤทธิ์ 
นาวสาวสุรางค์  รัตนภิญโญกุล 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 

พรทนา  สมฤทธิ์ 
สุรางค์  รัตนภิญโญกุล 

 

 

/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม เวลา 9.30 น. 
 

นายกิตติพงษ์  โยนิจ  -ตามที่สภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้ท าหนังสือขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
เลขานุการสภาฯ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหา
 ความเดือดร้อนของราษฎร และอ าเภอเทิงได้แจ้งอนุมัติให้เปิดการประชุมสภาฯ สมัย
 วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564  ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่
 เกิดสิบห้าวันนั้น  ซึ่งสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้มีข้อราชการที่ส าคัญและเร่งด่วน
 จะต้องพิจารณา  และตามที่ประธานสภาได้มีหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาไปถึงท่าน        
 สมาชิกสภาฯ ทุกท่านและคณะผู้บริหารแล้ว เมื่อวันที่  21 กันยายน 2564 นั้น    
        บัดนี้ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาที่ลงชื่อมาประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม
 แล้วกระผมจึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ได้ด าเนินการเปิดการประชุมสภาเทศบาล         
 ต าบลเชียงเคี่ยน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ต่อไปขอเชิญประธานสภาฯ ได้
 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เชิญ
 ครับ 
นายมานพ  ใจกุล -สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  คณะผู้บริหาร   
ประธานสภาฯ  ท่านเลขานุการสภา หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน                
  กระผมนายมานพ  ใจกุล  ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ขอเปิดการประชุม      
  สภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564  ในวันที่  27  กันยายน  2564         
  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน บัดนี้ ได้เวลาอันสมควร ข้าพเจ้าขอเปิด
  การประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564      
  ณ  โอกาสนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
- ไม่มี    - 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2564   
ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

นายมานพ  ใจกุล -ต่อไประเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว  สมัย  
ประธานสภาฯ  สามัญ  สมัยที่ 3/2564  ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564   ได้รับแจ้งจาก         
                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ    
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ปรากฏว่า          
        ถูกต้องครบถ้วน  เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งรายงานการประชุมสภาครั้ง       
        ดังกล่าวนี้ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น ในขั้นตอนต่อไป
   ผมจึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทบทวนตรวจสอบดูอย่างละเอียดอีกครั้งว่าจะต้องการ                  
   แก้ไข ตัด ทอน หรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาหรือไม่ ถ้ามีจะแก้ไขเป็นอย่างไร    
         เชิญครับ  
ที่ประชุม  -ปรากฏว่าไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มี ผมใคร่ขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 
มติที่ประชุม -ยกมือมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3  

เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  โดยไม่มีการแก้ไข  ดังนี้ 
 

/รบัรอง... 
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   รับรอง   จ านวน   11   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 

ลาประชุม  จ านวน    - คน     
 
 

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องเพื่อทราบ 
- ไม่มี – 

 
 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ญัตติ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
     หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 
     4.1.1 โครงการก่อสร้างเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน  

  หมู่ที่ 1 จ านวน 184,000.- บาท  
 

นายมานพ  ใจกุล  -ต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติ เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ครั้งที่ 3  
ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ 2564  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลฯ เชิญครับ  
นายบุญมี  ใจอ้าย  -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และผู้ทรงเกียรติในที่ประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตรีฯ ญัตติ เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ครั้งที่ 3  ประจ าปีงบประมาณ 2564  
   หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ เนื่องจากพบเจอปัญหาที่จะต้องแก้ไข
   สืบเนื่องจากพ้ืนที่ด าเนินการของโครงการ ไม่มีเอกสารหนังสือยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่
   ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้างท าให้เกิดปัญหา รายละเอียดอ่ืนๆ กระผมขอมอบหมายให้ท่าน
   ปลัดเทศบาลฯ  ได้ชี้แจงให้รับทราบเชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และผู้บริหาร กระผมในฐานะเลขานุการสภา และ
ปลัดเทศบาลฯ   ปลัดเทศบาลฯ  ผู้ก ากับดูแลงานในส่วนของกองช่าง  ญัตติ  ที่ 4.1.1 โครงการก่อสร้าง        
    เทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1  จ านวน 184,000.- บาท 
   (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  หมวดค่าที่
   ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 148) ซึ่งเป็นงบประมาณของปี 2564 ตามเอกสารที่ได้แจกให้                           
   ทุกท่าน เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาในการพิจารณาใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เนื่อง
   ด้วยกองช่างด าเนินการจัดท าโครงการในเทศบัญญัติ  โครงการก่อสร้างเทดาดคอนกรีต      
   เสริมเหล็กห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1  และเนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความ        
         คลาดเคลื่อนไปจากที่ส ารวจออกแบบไว้ และจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขแบบรูปและ        
         รายการโครงการ ซ่ึงเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้แจ้งให้ผู้รับเหมาหยุดการด าเนินโครงการ          
              ดังกล่าวไว้ก่อนเป็นการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

 
 
 

/ค าชี้แจง... 
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ค าชี้แจงเดิม ค าชี้แจงใหม่ 

โครงการก่อสร้างเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่
ลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 จ านวน 184,000.- บาท   
สถานที่ด าเนินการบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ วิศิษฎ์ลานนท์ 
ถึงนานายโรจน์  ติ๊บหน่อ  หมู่ที่  1 ต าบลเชียงเคี่ยน 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พิกัดเริ่มต้น N2168712 
E604028 พิกัดสิ้นสุดโครงการ N2168560 E603920 
ปริมาณงานเทดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว ไม่
น้อยกว่า 92.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม.  
เทดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
112.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม.  
ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน
ก าหนด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 4 ข้อที่ 1 

โครงการก่อสร้างเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่
ลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 จ านวน 184,000.- บาท 
สถานที่ด าเนินการบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ วิศิษฎ์ลานนท์ 
ถึงนานายโรจน์ ติ๊บหน่อ  หมู่ที่  1  ต าบลเชียงเคี่ยน 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พิกัดเริ่มต้น N2168712 
E604028 พิกัดสิ้นสุดโครงการ N2168571 E603291 
ปริมาณงานเทดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาวไม่
น้อยกว่า 50.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. 
เทดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
65.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. 
-จุดที่ 1 ท้าการวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด Ø 0.60 
ม. จ้านวน  47 ท่อน 
-จุดที่ 2 ท้าการวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด Ø 0.60 
ม. จ้านวน  5 ท่อน 
-จุดที่ 3 ท้าการวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด Ø 0.60 
ม. จ้านวน 5 ท่อน  
ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน
ก าหนด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 4 ข้อที่ 1 

 
 

ในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เพ่ิมการวางท่อ จ านวน 3 จุด และลดปริมาณงานเทดาด
คอนกรีต เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเทดาดคอนกรีตมาเป็นวางท่อในจุดที่ 1 เนื่องจาก
เจ้าของที่ดินยังไม่ได้มีการเซ็นหนังสือยินยอมให้ด าเนินการเทดาดเข้าไปในพ้ืนที่ จึงขอ
เปลี่ยนแปลงมาเป็นการวางท่อโดยขยับพ้ืนที่ขึ้นมาบริเวณด้านบนหน่อย ซึ่งจะไม่เข้าไป
ในพ้ืนที่ของเจ้าของที่ที่ไม่ได้เซ็นยินยอมและก็ได้วัดดูแล้วพบว่าไม่ได้เข้าไปในเขตทาง
หลวง ซ่ึงเทศบาลได้ท าเรื่องถามกับทางหลวงแล้วได้รับการแจ้งกลับมาว่าไม่อยู่ในเขต
ของทางหลวง และทางช่างก็ได้วัดระยะดูแล้วจากกึ่งกลางถนนมาถึงบริเวณที่ท าการ
ก่อสร้าง 10 เมตร ซึ่งถือเป็นที่สาธารณะ ถ้าในเขตทางหลวงจะอยู่ที่ 8 เมตร และในจุด
ที่ 2 และจุดที่ 3 ท าการวางท่อเนื่องจากเป็นทางเข้าที่นาของเกษตรกร  ดังนั้น เพ่ือให้
เกิดความถูกต้อง จึงขอเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงครับ 
-ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
     ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน จึงเสนอมายังสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 
รายการ ตามที่เสนอ  

/นายมานพ... 
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นายมานพ  ใจกุล   -ตามที่ผู้บริหารและปลัดเทศบาลได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ  
นายสุมิต  กันทะวิชัย -ผมได้ตั้งข้อสังเกตที่ว่าในการออกแบบประมาณการของช่างเหตุใดที่ เกิดความ         
สท. เขต 1  คลาดเคลื่อน สถานที่ก่อสร้างหากมีการขุดเทดาดคอนกรีตต้องได้มีการขุดรื้อท่อ           
   คอนกรีตของเกษตรกรออกก็อาจท าให้ท่อแตกหักเสียหายได้ ท าไมถึงไม่มีการออกแบบ         
   ประมาณการการวางท่อเอาไว้ด้วย ดังนั้นในการออกแบบขอให้ช่างได้ออกเดินส ารวจให้         
   ละเอียดรอบคอบอย่าให้เกิดปัญหาขึ้นบ่อยและมาแก้ไขปัญหาในภายหลังอย่างนี้อีกครับ  
นายมานพ  ใจกุล   -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับสมาชิกสภา นายสุมิต กันทะวิชัย การออกแบบประมาณการควรมีการ     
   ด าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบขอฝากท่านผู้บริหารช่วยก ากับดูแลด้วยครับ  
นายบุญมี  ใจอ้าย -การก่อสร้างตามโครงการเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 
นายกเทศมนตรี  เนื่องจากเป็นนโยบายการก่อสร้างของนายกท่านเดิม จากที่ผมได้ฟังค าชี้แจงรายละเอียด
   โครงการผมอยากขอเสนอให้มีการเพิ่มบ่อพักเพ่ือป้องกันขยะเข้าไปอุดตันจะได้หรือเปล่า
   ครับ 
นายณภัทรศกร เรืองฤทธิ ์-การเพ่ิมบ่อพักในการก่อสร้างไม่สามารถเพ่ิมได้แล้วครับ เนื่องจากได้ออกแบบประมาณ
นายช่างโยธา ชง. การมาแล้วแก้ไขไม่ได้ครับ ประกอบกับงบประมาณก็มีไม่เพียงพอแล้วครับ 
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -ตามท่ีผมได้ฟังรายละเอียดของโครงการดูแล้ว โครงการก่อสร้างเทดาดคอนกรีตของเดิม 
สท. เขต 1  เทดาดมีความยาวไม่น้อยกว่า 112 ม. แต่ตัดความยาวของเทดาดสั้นลงเหลือแค่ 65 ม.        
      ผมคิดว่าจะท าให้เกิดปัญหาหรือเปล่า เพราะเราเปลี่ยนมาเป็นวางท่อทั้งที่เป็นล าเหมือง     
   เส้นเดียวกัน ท าไมไม่วางท่อเฉพาะจุดเดิมหรือของเดิมและนอกนั้นก็เทดาดคอนกรีต       
   เพราะถ้าวางท่อยาวตลอดแนวโดยไม่มีบ่อพักอาจท าให้เกิดมูลฝอยหรือขยะอุดตันและท า       
      ให้น้ าไม่ไหล เจ้าของที่นาที่อยู่ทางท้ายก็จะได้รับความเดือดร้อน 
นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ -ผมของเพ่ิมเติมจากสมาชิกสภา นายวิธี ไชยชุมศักดิ์ เรื่องการวางท่อที่วางยาวกว่า 40  
สท. เขต 1  ท่อน อยากทราบว่าตามแบบแปลนการวางท่อเส้นสีแดง หรือเส้นสีน้ าเงินเป็นของ                                                        
   เจ้าของที่ท่ีไม่ยอมให้เทดาดคอนกรีตเข้าพ้ืนที่ แนวเขตอยู่บริเวณไหนครับหรือว่ายาวเต็ม   
   ทั้ง 40 กว่าท่อน เพราะถ้าเป็นอย่างที่ท่าน สท.วิธี พูดคือถ้าเกิดการอุดตันของขยะขึ้นมา      
     ผมเกรงว่าชาวบ้านจะร้องเรียนได้ว่าท าไหมจะต้องวางท่ออะไรเยอะแยะขนาดนี้ท าให้เกิด 
   ปัญหาครับ 
นายสาคร  อินทร์ชน -กระผมของเสนอแนะเพ่ิมเติมครับ การวางท่อคอนกรีตถ้าป้องกันการอุดตันของขยะเข้า 
รองนายกเทศมนตรี ไปภายในท่อ การแก้ไขปัญหาสามารถน าตะแกรงเหล็กมาวางปิดกั้นบริเวณปากท่อ                    
   ด้านหน้าจะได้ไหม เพื่อป้องกันเศษขยะเข้าไปอุดตันภายใน  เพราะถ้าหากมีเศษขยะหน้า      
   ตะแกรงก็สามารถจะน าออกได้เลย อาจท าให้ไม่เกิดปัญหาการอุดตันของท่อตามมา 
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -ผมขอน าเรียนสอบถามครับ ถ้าหากว่าจะมีการวางท่อแค่บริเวณทางเข้าพ้ืนที่ของ           
สท. เขต 1               เจ้าของที่เท่านั้นจะได้ไหมโดยไม่ต้องวางจนสุดเขต และบริเวณอ่ืนให้เทดาดคอนกรีต 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -กระผมของเพ่ิมเติมครับ ในการวางท่อหากในอนาคตเจ้าของที่ดินใกล้เคียงสถานที่
ปลัดเทศบาลฯ  ก่อสร้างจะท าการถมดินวางท่อเพ่ือท าทางข้ามเข้าที่ดินอาจท าให้เกิดปัญหาได้  ดังนั้นจึง 
   ได้ท าการวางท่อคอนกรีตตลอดแนวเขตพ้ืนที่ครับ 
นายสุมิต  กันทะวิชัย -ผมต้องขอขอบคุณเทศบาลครับ ที่ได้เห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาขอบคุณครับ 
สท. เขต 1    

/นายวิธี... 
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นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องการท างานของช่างครับ ตามที่โครงการเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากช่างที่ 
สท. เขต 1  ออกส ารวจมีความไม่รอบคอบ กระผมจึงอยากขอเสนอแนะเกี่ยวกับการท างานนิดครับ       
                     ถ้าหากช่างมีการออกไปส ารวจงานเพ่ือออกแบบ ประมาณการ ผมขอให้ช่างได้แจ้งกับ       
                     ทางสมาชิกสภาด้วย เพื่อจะได้ช่วยกันคิด และวิเคราะห์ว่างานนั้นๆ ควรจะมีการก่อสร้าง      
                     ตรงไหน อย่างไร เพ่ือจะได้ไม่ท าให้เกิดปัญหาตามหลังขึ้นมาอีกเหมือนอย่างนี้ครับ 
นายสนั่น  เชื้อเมืองพาน -ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลได้ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการขุด 
รองนายกเทศมนตรี ร่องตามโครงการเข้าไปในพ้ืนที่โฉนดของราษฎร จึงได้คิดหาหนทางที่ดีที่สุดคือการวาง              
   ท่อ ซึ่งในตอนแรกก็คิดว่าจะท าการเทดาดให้ห่างออกมาจากโฉนด แต่ก็มาคิดอีกทีคือ       
             จากสภาพพ้ืนที่ถ้าหากมีการเทดาดคอนกรีตจะท าให้บริเวณนั้นเหมือนเป็นหลุมลึกลงไป       
        และเป็นทางโค้งคิดว่าน่าจะท าให้เกิดอันตรายได้ จึงคิดว่าการแก้ไขปัญหาโดยการวางท่อ         
      น่าจะดีที่สุด แต่ก็ไม่ได้คิดไปถึงการท าบ่อพัก แต่เนื่องจากระยะเวลาและงบประมาณที่       
     จ ากัดจึงขอแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นไปก่อนครับ  ดังนั้นในวันนี้เทศบาลฯ จึงขอความ           
                     เห็นชอบจากสภาเพ่ือพิจารณาให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในปริมาณงานของ           
          โครงการดังกล่าว เพ่ือเทศบาลจะได้ให้ผู้รับเหมาได้ด าเนินการอย่างถูกต้องต่อไป            
                     ขอบคุณครับ 
นายมานพ  ใจกุล -ตามท่ีสมาชิกสภาทุกท่านได้ฟังการชี้แจงรายละเอียดและอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมกัน 
ประธานสภาฯ  ไปแล้วนั้น การแก้ไขปัญหาถ้าหากจะท าการเทดาด จากสภาพพ้ืนที่เนื่องจากถนนอยู่สูง      
      และเป็นทางโค้งถ้าเทดาดมองไปแล้วจะเป็นร่องลึกอาจท าให้เกิดอันตรายได้  
   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอมติจากที่ประชุมสภาเพ่ือ
   พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  รายการที่ 4.1.1 โครงการก่อสร้างเทดาด    
   คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 จ านวน 184,000.- บาท เชิญ      
        ครับ 
มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

รายการที่ 4.1.1 โครงการก่อสร้างเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน 
หมู่ที่ 1 จ านวน 184,000.- บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 

รับรอง   จ านวน   11   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    - คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายมานพ  ใจกุล -ต่อไปเป็นวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องๆ เพ่ิมเติม  จึงขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 
 

ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา  11.00  น. 
 

                  (ลงชื่อ)       กิตติพงษ์  โยนิจ      ผู้จดบันทึกการประชุม 
                              (นายกิตติพงษ์  โยนิจ) 

                               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมฯ ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่    6  ตุลาคม  2564            . 
 

 
(ลงชื่อ)       โชติ  วัฒนา  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                      (นายโชติ  วัฒนา) 
 

(ลงชื่อ)   เมธาสิทธิ์  อินชนะ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ) 

 
(ลงชื่อ)    บุญมี  สุวรรณะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายบุญมี  สุวรรณะ)  
 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2564   
ลงวันที่  27  กันยายน  2564  และได้ตรวจรับรองแล้วในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2564 
ครั้งที ่2  ในวันที ่ 30  พฤศจิกายน  2564 
 

  
  (ลงชื่อ)       มานพ  ใจกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                  (นายมานพ  ใจกุล) 
                     ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


