
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

วันศุกร์ที่  29 ตุลาคม  พ.ศ. 256๔ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
*********************************** 

รายนามผู้มาประชุม 
1. นายสุธรรม  จําปา  ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
2. นางลําดวน  จินา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
3. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1 
4. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1 
5. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1 
6. นายประเสริฐ  นิวาโต  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1 
7. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
8. นายธนบัตร  จักร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
9. นางสิริกร  จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
10. นางสาวปาลิดา  จําปา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
11. นายปฐมภพ  อภิวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
12. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมงคล  แผ่นคํา  นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
2. นายมงคล  ชํานาญการ  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
3. นายสนั่น  บุญเรือง  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
4. นายสุนันท์  เกษณา  ที่ปรึกษานายเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
5. นายเสงี่ยม  วรรณมณี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
6. นายอุดม  จําปา   กํานันตําบลไหล่หิน 
7. นายไพรวัลย์  แก้วมูล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไหล่หิน หมู่ 2 
8. นายปริญญา  ปัญญาไว  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ 4 
9. นายอุดมศักดิ์  ตุ่มเงิน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกิ่ว หมู่ 5 
10. นางวันเพ็ญ  ผดุงเชื้อ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ 6 
11. นางนิชชยา  อินพิรุด  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
12. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
13. นายเจริญ  โสพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
14. นางสุชัญญา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
15. นางสาวศศิธร  เป็นคุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
16. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

-ส ำเนำ- 
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17. นางเสาวลักษณ์ มะโนนัย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
18. นางฉันท์หทัย  คําสาร  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ 
19. นายรัตปกร  ขัดฝั้น  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
20. นางนิรณรา  อุดมสม  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
21. นางวรัญญา  บุญเป็ง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
นางนิชชยา อินพิรุด  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะ 
หัวหน้าสํานักปลัด รักษาราชการแทน ผู้บริหารทุกท่าน บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยสามัญสมัยที่ 3     
ปลัดเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564 ได้ครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้

กล่าวนําไหว้พระเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และประชุมตามระเบียบวาระการประชุมค่ะ 
เรียนเชิญค่ะ 

นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่าน 
ประธานสภา   นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินคณะผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 
กระผมขอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ขอแจ้งแก้ไขเพ่ิมระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ครับ 

 ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   ค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน 4.1 ค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ราคารวมค่าติดตั้ง) เป็นจํานวน
เงินเงิน 85,0๐๐.- บาท ตั้งตามราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 2 - เรื่องการขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
นายสุธรรม  จ าปา   เรื่องการขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวซึ่งที่ผ่านมาเรา 
ประธานสภา ไดเ้ลือกท่านปลัดเป็นเลขา แต่เนื่องจากปลัดเทศบาลได้ลาพักผ่อน สมาชิกสภา

จะต้องดําเนินการเลือกเลขานุการสภาชั่วคราวครับขอเชิญเสนอครับ 
นางล าดวน  จินา  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ นางนิชชยา  อินพิรุด หัวหน้า

สํานักปลัดให้เป็นเลขานุการสภาชั่วคราวค่ะ 
นายสุธรรม   จ าปา นางลําดวน จินา เสนอชื่อ นางนิชชยา อินพิรุด หัวหน้าสํานักปลัด เป็นเลขานุการ 
ประธานสภา สภาชั่วคราว ขอผู้รับรองสองท่านครับ นายสุวรรณ ศรีวิชัย และนายธีรชัย ศรีวิชัย   

ผู้รับรอง นะครับ มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับหากไม่มีผมก็จะขอมติในที่
ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นางนิชชยา  อินพิรุด เป็นเลขานุการสภา
ชั่วคราวโปรดยกมือครับ   

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นางนิชชยา  อินพิรุด เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว  
จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ 
นายสุธรรม  จ าปา เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ใน 
ประธานสภาฯ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรายงานการประชุมไปแล้วได้

ตรวจสอบหากใครจะขอแก้ไขโปรดยกมือครับ 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
สมาชิกสภา   ผู้บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านผมขอแก้ไขหน้าที่ 10 บรรทัดที่ 2 อยากจะ 

เปลี่ยนเป็นผมจะไม่  และบรรทัดที่ 3  คําว่าที่ประชุมกันซึ่งระยะเวลาผ่านมาไม่นาน
นี้ครับ ขีดฆ่าออกท้ังหมด ผมมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ  

 
นายสุธรรม   จ าปา  มีท่านใดที่จะแก้ไขอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติในที่ประชุมครับ สมาชิก 
ประธานสภา ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขคําพูดในรายงานการประชุมครั้งนี้และรับรองรายงานการ

ประชุมโปรดยกมือครับ   
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 
    ประจ าปี  2564  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  - พิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

3.1 โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะพร้อมแนวคันดินและซ่อมสร้างถนน คสล. 
บริเวณพ้ืนที่บ่อขยะเทศบาลตําบลไหล่หิน หมู่ที่ 3 ตําบลไหล่หิน 
งบประมาณ 467,800.- บาท 

นายสุธรรม   จ าปา  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล   
ประธานสภา   ไหล่หินครับ 

 
นายมงคล  แผ่นค า  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่าน 
นายกเทศมนตรี   ผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  1  โครงการ โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
เป็นเงิน 467,800.- บาท (สี่แสนหกหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 
1.  โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะพร้อมแนวคันดินและซ่อมสร้างถนน คสล. บริเวณ
พื้นที่บ่อขยะเทศบาลต าบลไหล่หิน หมู่ที่ 3  โดยดําเนินการก่อสร้างรั้ว คสล. ยาว 
200.00 เมตร สูง 1.95 เมตรสถานที่ก่อสร้าง บริเวณพ้ืนที่บ่อขยะเทศบาลตําบล
ไหล่หิน หมู่ที่ 3 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม เป็นเงิน 467,800.- บาท  (สี่แสนหกหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
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เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันบ่อขยะได้ทําการก่อสร้างรั้วสังกะสี จึงทําให้เวลามีฝนตก

ทําให้น้ําบางส่วนได้ไหลออกจากแนวรั้วไปสู่พ้ืนที่ดินข้างเคียง ทําให้ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาน้ําไหลจากพ้ืนที่บ่อขยะเทศบาลตําบลไหล่หินเข้าสู่ที่ดินของ
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จึงจําเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว  เทศบาลตําบลไหล่หิน จึงมีความจําเป็นต้องก่อสร้างรั้ว คสล. กั้นน้ําเพ่ือ
ไม่ให้น้ําจากพ้ืนที่บริเวณบ่อขยะไหลเข้าสู่ที่ดินของประชาชนที่อยู่ข้างเคียงบ่อขยะ จึง
เสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ

ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.  2561 หมวด 8 ข้อ 89    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ

กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
  ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคํานึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
 ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน
ทั้งสิ้น 1 โครงการ โดยขออนุมัติรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  467,800.- บาท  (สี่แสนหก
หม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และทุกโครงการที่ขออนุมัติ จะดําเนินการตาม
หลักการเหตุผลและคําชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หินโปรด
พิจารณาครับ  

 
นายสุธรรม  จ าปา  ขอบคุณท่านนายกชี้แจงการจ่ายขาดเงินสะสมมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยากจะ 
ประธานสภาฯ   ซักถามขอเชิญครับ  
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นายมงคล  แผ่นค า  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่าน 
นายกเทศมนตรี   ผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านขอชี้แจงให้รองประธานชี้แจงเรื่องยอดเงินสะสมที่สามารถ 

เอาไปใช้ได้ตามงบประมาณของเทศบาลตําบลไหล่หิน  
 

นางสนธยา   เพ็งพิมพ์  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
ผู้อํานวยกองคลัง   ผู้บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านดิฉันจะขอรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่ 

สามารถนําไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลไหล่หิน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564 ยอดเงินสดและเงินฝากธนาคารเงินฝากกระทรวงการคลังอยู่ที่ 
19,378,172.28 - บาท หนี้สินของเราไม่มี เงินสํารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 
กันยายน 2554 อยู่ที่ 9,978,085.19 - บาท จากคงเหลือยอดเงินฝากธนาคารอยู่
ที่ 9,370,087.09 - บาท หักรายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายที่ยังไม่ได้
ผูกขาดและผูกขาดแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับ อยู่ที่ 35,000.-บาท หักเงินสะสมและ
เงินสํารอง เงินทุนสํารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้
ผูกพันแล้วอยู่ที่ 638,890.- บาท คือตัวที่เราขออนุมัติจ่ายขาดไป เมื่อปี 2564 
คงเหลือเป็นเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้นะวันที่ 30 กันยายน 
2564 อยู่ที่ 8,696,197.9 บาท ต่อด้วยหน้าถัดไป หักสํารองตามระเบียบซึ่งก็คือ
เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไปอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
งบประมาณ รายจ่ายประจําปีนั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี   
สาธารณภัยเกิดข้ึน 7,123,445 บาท คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีที่สามารถนําไปใช้
ได้หลังจากที่หักสํารองตามระเบียบ 1,572,752.09 บาท หักเงินสะสมและเงินทุน
สํารองที่ได้รับอนุมัติแล้ว 638,890 บาท คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่สามารถนําไปใช้ได้อยู่ที่ 933,862.09 บาท  
 

นายสุธรรม  จ าปา  ขอบคุณท่านผอ. กองคลังที่ได้ชี้แจงการเงินมีท่านใดสงสัยขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท ์ เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
สมาชิกสภา   ผู้บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านตามท่ีท่านผอ. กองคลังได้ ชี้แจงเกี่ยวกับสถานะ 

การเงินเงินสะสมที่เทศบาลเรามีอยู่ ยอดที่ใช้ได้จริง ๆ อยู่ที่ 933,862.09 บาท 
หลายท่านคงจะมีความสงสัยนะครับว่าสําหรับเงินทุนสํารองเงินสะสมที่มีอยู่อยาก
ถามท่าน ผอ. ว่าเงินทุนสะสมเราสามารถเอาออกมาใช้ได้หรือไม่  
 

นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  สําหรับเงินทุนสํารองเราสามารถนําใช้จ่ายได้แต่ว่าเราจะต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการ 
ผู้อํานวยการกองคลัง  จังหวัดจะต้องผ่านสภาและขอต่อผู้ว่าจะต้องเป็นโครงการที่ผู้ว่าเห็นชอบเราถึงจะ 

สามารถนํามาใช้จ่ายได้ 
 
นายสุธรรม  จ าปา ตามท่ีท่านนายกเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามที่ได้เสนอในที่ประชุม 
ประธานสภา เข้าใจแล้วนะครับ เมื่อไม่มีใครสงสัยกระผมจึงขอมติในที่ประชุมสมาชิกท่านใด

เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะพร้อมแนวคันดินและ
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ซ่อมสร้างถนน คสล. บริเวณพ้ืนที่บ่อขยะเทศบาลตําบลไหล่หิน หมู่ที่ 3  โดย
ดําเนินการก่อสร้างรั้ว คสล. ยาว 200.00 เมตร สูง 1.95 เมตรสถานที่ก่อสร้าง 
บริเวณพ้ืนที่บ่อขยะเทศบาลตําบลไหล่หิน หมู่ที่ 3 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 467,800.- บาท  (สี่แสนหก
หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ   

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะพร้อม
แนวคันดินและซ่อมสร้างถนน คสล. บริเวณพื้นที่บ่อขยะเทศบาลต าบลไหล่หิน 
หมู่ที่ 3  โดยด าเนินการก่อสร้างรั้ว คสล. ยาว 200.00 เมตร สูง 1.95 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บ่อขยะเทศบาลต าบลไหล่หิน หมู่ที่ 3 ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน     
467,800.- บาท  (สี่แสนหกหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)จ านวน 12 เสียง   
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
  4.1 ค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ราคารวมค่าติดตั้ง) เป็นจํานวน

เงิน 85 ,0๐๐.- บาท ตั้งตามราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

 
นายสุธรรม   จ าปา  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล   
ประธานสภา   ไหล่หินครับ 

 
นายมงคล   แผ่นค า  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน

พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕65  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 

หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                   
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เป็นเงินจ านวน 85,000.- บาท   

เหตุผล  สํานักปลัดจะดําเนินการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งผ้าม่าน
(รวมราคาค่าติดตั้ง) เพ่ือทดแทนของเดิมที่เกิดการชํารุดเสียหาย  สํานักปลัดเทศบาล
ตําบลไหล่หิน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์สํานักงาน ดังนี้ 

โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  (ค่าใช้สอย) ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,761,600.-  งบประมาณคงเหลือก่อน
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โอน 1,578,750.- บาท โอนลดเป็นเงิน 85,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนเป็นเงิน 1,493,750 .- บาท  

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน   โอนเพิ่ม  
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) เป็นจ านวนเงินเงิน 85,0๐๐.- บาท ตั้งตามราคาตามท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์    รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น 85 ,0๐๐.- 
บาท (แปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕65 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่   ในหมวดค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ตามหลักการเหตุผลและคํา
ชี้แจงข้างต้น 

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านครับผมอยากจะสอบถามท่าน นายกว่าเกี่ยวกับ

การโอนงบประมาณตัวนี้เพ่ิงจะเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ถ้าเราโอนมามันจะกระทบ
กับงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้สอยซึ่งโอนลดจากประมาณรายจ่ายจากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งบดําเนินงานค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุถ้าเราโอนมามันจะ
กระทบกับมบประมาณหมวดเดิมหรือไม่ขอบคุณครับ  

 
นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
ผู้อํานวยการกองคลัง  ผู้บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านการโอนงบประมาณในหมวดค่าตอบแทนใช้ 

สอยและวัสดุเป็นตั้งจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงานสําหรับตัวนี้ก็คือมันก็ไม่กระทบถึง
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เราตั้งไว้เพราะว่าเราก็สามารถโอนได้ตลอดทั้งปีงบประมาณได้อยู่
แล้วและช่วงนี้เงินรายได้เราก็เข้ามาแล้วก็สามารถใช้จ่ายเงินได้ตามเทศบัญญัติที่เรา
ได้ตั้งไว้ขอบคุณค่ะ  
 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
สมาชิกสภา   ผู้บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านผมอยากจะเรียนถามว่า เกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ 

ผ้าม่าน รายละเอียดค่อนข้างน้อยไปครับ ผมอยากทราบรายละเอียดว่ามันเหมาะสม
แค่ไหน ขอให้ชี้แจงด้วยครับ 
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นางนิชชยา  อินพิรุด  เรียนประธานสภารองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสํานักปลัด และผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังถ่ายเอกสาร สักครู่จะนําแจกท่ี

ประชุมนะค่ะ ต้องขออภัยในความล่าช้าเนื่องจากเป็นวาระที่เพ่ิมเข้ามากระทันหัน 
  
นายสุธรรม  จ าปา  ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งรายละเอียดมาแล้วนะครับจากการที่ซื้อผ้าม่านมีหลายห้อง 
ประธานสภา ห้องสํานักปลัด ห้องปลัด ห้องนายกมีหลายห้องครับและทุกคนคงเห็นงบประมาณ 

85,000 บาทแล้วและผมจะได้ขอมติในที่ประชุมนะครับ ต่อไปเชิญท่านสุเชาวน์ 
ครับ 

 
นายสุเชาวน์   เชียงพรหม    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขาสภา ผู้ทรงเกียรตินายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภา ผู้บริหารและผอ.ทุกส่วนครับ ผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องผ้าม่านพอดีว่า

รายละเอียดที่ให้มาตัวเลขมันไม่ค่อยชัดเจนจํานวนเงินไม่ชัดเจนที่รวมแล้วเป็นเงิน 
85,000 บาทและอยากจะสอบถามว่าตัวที่ชํารุดนั้นเราสามารถเอามาซ่อมได้หรือไม่
และให้แม่บ้านทําความสะอาดหรือไว้เปลี่ยนเตรียมสลับเดือนละครั้งหรือเดือนละ1-2
ครั้งแล้วแต่ความสะอาดได้ครับ ครับขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา   เชิญหัวหน้าสํานักปลัดครับ 
ประธานสภา 
 
นางนิชชยา  อินพิรุด   เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่านคณะผู้บริหารทุกท่านคะ สําหรับเรื่อง 
หัวหน้าส านักปลัด  ผ้าม่านยังเป็นราคารวมที่เขาให้มา 85,000 บาท ส่วนในรายละเอียดราคาของแต่ละ

ห้องจะประสานพัสดุมาให้นะค่ะ แต่จะชี้แจงว่าราคา 85,000 นี้บางคนอาจจะคิดว่า
ทําไมมันถึงแพงก็คือห้องด้านบนทุกห้องเลยคะแล้วอย่างที่ท่าน สท.สุเชาวน์ ว่าให้เอา
มาทําความสะอาดนั้นในส่วนของผ้าม่านเป็นมู่ลี่คะไม่ได้เป็นผ้า ของเดิมชํารุดมากไม่
สามารถบังแดดได้ จึงจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนค่ะ จึงขอนําเรียนเท่านี้คะ ขอขอบคุณค่ะ 

 
นายสุธรรม  จ าปา ตามท่ีท่านนายกเสนอญัตติ ขอโอนเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.2565 
ประธานสภา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ - ค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) เป็นจํานวนเงินเงิน 85,0๐๐.- บาท ตั้งตามราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์    รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น 85,0๐๐.- บาท (แปด
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อไม่มีใครสงสัยกระผมจึงขอมติในที่ประชุมสมาชิกท่านใด
เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน รายการ - ค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ราคารวมค่าติดตั้ง) เป็น
จํานวนเงินเงิน 85,0๐๐.- บาท ตั้งตามราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์    รวมเป็นเงินโอนเพ่ิมทั้งสิ้น 85,0๐๐.- บาท (แปดหมื่นห้า
พันบาทถ้วน)  โปรดยกมือครับ   
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ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ - ค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) เป็นจ านวนเงินเงิน 85,0๐๐.- บาท ตั้งตามราคาตาม
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์    รวมเป็นเงินโอนเพิ่ม
ทั้งสิ้น 85,0๐๐.- บาท (แปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 
0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุธรรม  จ าปา  -ในระเบียบวาระที่ 5 นี้เราจะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องปัญหาหรือความต้องการ 
ประธานสภา   ของพ่ีน้องชาวบ้าน มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเรียนเชิญครับ 
 
นายประเสริฐ  นิวาโต ผมอยากจะถามมีเรื่องน้ําเซาะตลิ่งที่ฝายเตาปูน ชาวบ้านได้ถามมาว่า ทีเ่ราจะใช้ 
สมาชิกสภา   เงินงบประมาณของเทศบาลแล้วจะทําเวลาไหนผมอยากจะถามทางฝ่ายบริหารครับ  
 
นายเจริญ  โสพันธ์  สําหรับโครงการนี้ ได้คุยกับชาวบ้านแล้วจะใช้เงินจ้างเหมาบริการ แสดงการจัดท่านี้ 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ทั้งนั้นมันจะต้องหมดฤดูฝนนี้ไปก่อนหลังฤดูเก็บเกี่ยว ในส่วนจุดที่ 2 ก็คือฝายเตาปูน  

จะมี 2 ฝั่งน้ําฝั่งหนึ่งจะเป็นถนนลาดยางอีกฝั่งนึงจะเป็นถนนหินคลุกตอนนี้ได้ทําแบบ
และประมาณการไปแล้วได้คุยกับทางอําเภอ เพ่ือจัดทํางบประมาณเร่งด่วน ที่จะมา
ดําเนินการในปีนี้  
 

นายธนบัตร   จักร์ค า  อยากจะเสนอแนะหารือในที่ประชุมโครงการที่ท่าน สท.ประเสริฐพูดมาเรื่องดินสไลด์ 
สมาชิกสภา   ลงที่จริงแล้วจุดนี้สําคัญเพราะว่ามันลึกมีความอันตรายถ้าหากมีอุบัติเหตุขึ้นมาจะเกิด 

ความเสียหายกับเทศบาล เพราะฉะนั้นผมอยากจะเสนอในที่สภาและอยากจะปรึกษา 
กับทางคณะผู้บริหารว่า ถ้าสมมุติว่าตั้งโครงการเอาไว้ ถ้าจะทําความยาว จะได้กี่เมตร
ถ้าสมมุติว่าเราจะตัดงบประมาณลงมา เพ่ือจ่ายขาดเข้าไปทําเร่งด่วนก่อน แต่ที่ท่าน
เสนอโครงการมาเมื่อสักครู่ที่ว่าเสนออําเภอ เราไม่ม่ันใจว่าจะได้มาเม่ือไหร่เราไม่มี
คําตอบจากอําเภอเพราะฉะนั้นผมอยากจะนําเรียนปรึกษาจากสมาชิกสภาและคณะ
ผู้บริหารว่าถ้าสมมุติว่าเรามียอดเงินที่สามารถจ่ายขาดได้ถ้าเราตัดความยาวลงมาให้
งบประมาณน้อยลงเอาเฉพาะจุดที่มันเสี่ยงทําไปก่อน  เราจะสามารถทําได้หรือไม่  
 

นายมงคล   ช านาญการ  สําหรับโครงการนี้ทางบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ เราพยายามจะประสานกองช่างว่าจะ 
รองนายกเทศมนตรี เอาเงินส่วนใดมา จะมาดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ก็ให้ฝ่าย

ป้องกันไปทําแนวกั้นเพ่ือความปลอดภัยไว้ก่อน เรายังมีข้อติดขัดอีกเล็กน้อยเรื่อง
ระเบียบ ตามที่ผมได้คุยกับกองคลัง ก็เลยต้องเอาเรื่องเร่งด่วน ปปช. ให้เรา
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องบ่อขยะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะพยายามทําให้เร็วที่สุดก็จะให้
ท่านนายกเข้าไปคุยกับนายอําเภอ ผมก็ยอมรับว่าจุดนี้เป็นจุดอันตราย แต่ทว่าช่วงนี้
มันก็ยังทําไม่ได้เพราะเป็นช่วงน้ํานองอยู่เราจะรออีกสักนิดเพ่ือให้น้ําแห้ง และดูทาง
อําเภอจะว่าอย่างไร ทางเทศบาลก็จะรอเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุด ขอบคุณครับ 
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นายสุเชาวน์  เชียงพรหม ผมขอเพ่ิมเติม ในระหว่างที่เรายังไม่ได้ทําการซ่อมแซมหรือแก้ไขในเบื้องต้น  
สมาชิกสภา ตอนนี้ที่เทศบาลได้ทําไปมีแค่สายเชือก กั้นแนวด้านข้าง ณ ปัจจุบันดินมันได้สไลด์เข้า

ไปในตัวถนนแล้ว ซึ่งตรงนั้นเป็นทางโค้งพอดี โดยเฉพาะช่วงตอนเย็นจะมีชาวบ้าน
สัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก และมีการสัญจรของรถยนต์ผ่านไปมาอาจทําให้เกิด
อันตราย จึงขอให้เทศบาลได้ทําจุดเตือนภัยเพ่ิมเติม เข้ามาถึงช่วงกลางถนนเพ่ือจะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายขอบคุณครับ  

 
นายธนบัตร  จักร์ค า  ผมอยากจะเรียนถามไปยัง ผอ.กองคลังงบที่สามารถจ่ายขาดได้ถ้าสมมุติว่าตาม 
สมาชิกสภา   ระเบียบที่หักกันไว้จะสามารถจ่ายได้เท่าไหร่ ถ้าหากว่าตอนนี้มีความจําเป็น ก็ 

สามารถจ่ายได้อยู่ใช่หรือไม่ครับผมก็อยากจะปรึกษากับสมาชิกกลับบริหารของเรา 
ผมอยากจะให้แก้ไขถนนทางฝั่ง ถนนแอดฟัดติกส์ก่อนเพราะเป็นทางสัญจรหลัก ส่วน
อีกฝั่งเป็นถนนหินคลุกแก้ไขทีหลังก็ได้ ผมก็อยากจะปรึกษากลับฝ่ายบริหารว่าเราจะ
ปรับแก้งบประมาณแล้วนํามาแก้ไขถนนเส้นนี้ได้หรือไม่ ขอให้ท่านพิจารณาด้วยครับ 
 

นายมงคล   แผ่นค า  ผมอยากจะขอเสริมเรื่องของโครงการนี้เป็นโครงการที่เร่งด่วนมาก ซึ่งเป็นอันตราย 
นายกเทศมนตรี ต่อผู้สัญจรไปมา ตอนบ่ายนี้ผมจะเข้าไปหานายอําเภอเพ่ือปรึกษาว่าจะได้นํา

งบประมาณตัวไหนมาทําการซ่อมแซมดําเนินการ ก็จะรอฟังคําตอบจากนายอําเภอ
ตอนบ่าย  

 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  ผมอยากจะเสนอเกี่ยวกับตลิ่งพัง ผมว่าเราน่าจะแก้ไขกันก่อน ว่าอีกไม่กี่วันก็จะเป็น 
สมาชิกสภา   ช่วงข้าวเกี่ยวมันจะมีรถสัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก ผมขอเสนอว่าเราใช้งบน้อยๆ เอา 

รถแบคโฮมาขุดถมดินไว้ก่อนแล้วเอาลูกรังมาลงถ้าเราจะทําโครงการทําเป็นแบบ
มาตรฐานมันจะใช้เวลานานไป ผมว่ามันน่าจะแก้ไขปัญหาก่อน ผมขอเสนอแค่นี้ครับ
ขอบคุณครับ 
 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ สําหรับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับท่านประดิษฐ์ เราน่าจะใช้รถแบคโฮเปลี่ยนทางน้ํา ขุด 
สมาชิกสภา   ร่องแล้วเอาดินมาถม ให้มันเต็มเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเซาะไปเรื่อยๆ ทํา 

แบบนี้น่าจะได้ประโยชน์กว่า ถึงแม้ว่าตามที่ผอ. กองช่างได้ดําเนินโครงการไปแล้วก็
ตาม แต่มันจะไม่ทัน ขอบคุณครับ 
 

นายธีรชัย  ศรีวิชัย ส่วนตัวผมแล้วเห็นด้วยกับสมาชิกท่านอื่นที่ เรื่องป้องกันแนวตลิ่งพังเร่งด่วนเพราะ 
สมาชิกสภา เป็นเรื่องชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านส่วนเรื่องบ่อขยะ เรื่องการคัดแยกขยะ

เพราะว่าตอนนี้ อยากให้ทั้ง 5 หมู่บ้านยกเว้นบ้านแม่ฮวกมีการคัดแยกขยะอยาง
จริงจัง ซึ่งที่ผมไปดูพ้ืนที่บ่อขยะของเราในตอนนี้เหลือพ้ืนที่ที่จะทิ้งขยะน้อยลงถ้าไม่มี
การคัดแยกขยะอย่างจริงจังวันหนึ่งบ่อขยะเราก็จะต้องล้น ผมก็อยากจะขอปรึกษาว่า
เราจะทําอย่างไรดีเพราะว่าบ่อขยะมีผลกระทบต่อบ้านผมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น
น้ําที่ไหลลงในลําน้ําทุ่งซี่ลี่  ลงทุ่งหัวขัวไหลลงสู่แม่น้ํายาว ผมก็ขอเสนอให้มีการคัด
แยกขยะอย่างจริงจัง เพ่ือที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบภายในวันข้างหน้า 
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นายอุดม   จ าปา  วันนี้ผมมีโอกาสได้รับเกียรติได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาของชุมชนแต่ละ 
กํานันตําบลไหล่หิน หมู่บ้านผมขอเสริม ท่าน สท.ธีรชัย เกี่ยวกับบ่อขยะซึ่งเป็นปัญหา เพราะถ้ายังไม่

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนอยู่ วันหน้าชาวบ้านแม่ฮวก และบ้านหมู่ 6 ก็อาจจะลุกฮือขึ้นมาก็
ได้ ผมก็จะขอฝากท่านสมาชิกสภาช่วยดําเนินการระดมความคิดกันว่าจะแก้หาปัญหา
อย่างไรและอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับบ้านแม่ฮวกเรื่องระบบประปาตอนนี้ระบบประปาดีแต่
เงินขาด ปัญหาที่มันเกิดขึ้น ณ ปัจจุบันผมต้องไปซื้อน้ําจากเทศบาลมาตรละ 5 บาท 
หมดเงินไป 18,000 บาทเดือนหนึ่งผมต้องจ่ายเงินให้เทศบาล และเสียค่าไฟขึ้น
แท็งก์ อีก 5000 กว่าบาท หมดเงินไป 20,000 กว่าบาท ผมต้องเอาเงินจาก
กองทุนขยะเข้าไปแก้ไข วันนี้ผมขอฝากไปทางผู้บริหารสมาชิกสภาทุกท่าน ได้
ปรึกษาหารือว่าจะต้องแก้ไขปัญหากันอย่างไร ผมขอฝากไว้แค่นี้ครับ  

 
นายมงคล  ช านาญการ ขอบคุณครับสําหรับท่านกํานันที่เสนอปัญหาเรื่องประปาขึ้นมา สําหรับปัญหาเรื่อง 
รองนายกเทศมนตรี ระบบประปานั้นมีปัญหาทุกหมู่บ้านไม่ว่าจะหมู่ 2 หรือหมู่ 6 ส่วนมากเป็นปัญหา

เกี่ยวกับการขาดทุน สําหรับบ้านแม่ฮวกเป็นประปาที่เป็นระบบมาใหม่ใช้ไฟมากมี
ระบบไฟหลายตัว แล้วเดี๋ยวนี้เราต้องสูบขึ้นไปแล้วเข้าไปกรองอีก ก็เลยเพ่ิมรายจ่าย
ขึ้นมาผมว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องแก้ไขปัญหา การแก้ไขขั้นแรกผมจะลองเอาแผงโซล่า
เซลล์ไปดําเนินการติดตั้งเพ่ือจะไปช่วยระบบไฟฟ้าในความคิดของผมก็จะลองดู ใน
ส่วนเงินที่ท่านจะต้องจ่ายให้ทางเทศบาลตอนนี้ก็ยังไม่ต้องจ่ายก็ได้ เอาไปใช้ในการ
ซ่อมแซมระบบประปาก่อนแบบนี้มันจะเป็นไปได้หรือไม่ เราจะมาลองหารือกันดู 
โดยเฉพาะบ้านแม่ฮวกเม่ือมีการซ่อมแซมอะไรก็จะให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลไป
ดําเนินการ แก้ไข  หรือถ้ามีปัญหาท่อแตกท่ีไหนก็ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลไปดูและแก้ไข 
สําหรับตัวนี้ทางเทศบาลก็จะต้องไปประชุมหารือกัน  ว่าเราจะหาทางช่วยเหลือได้
อย่างไร  
 

นางล าดวน  จินา ฉันได้ฟังสมาชิกกล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนชํารุดระบบประปา ฉันอยากรู้ 
รองประธานสภา เหมือนกันว่าน้ําที่ซื้อจากบ้านเข้าซ้อนจ่ายเข้าบ้านแม่ฮวก เราเปลี่ยนเป็นพลังงาน

แสงอาทิตย์ได้หรือไม่เพราะค่าไฟมันก็แพง มันก็เป็นปัญหามากก็ขอขอบคุณท่าน
กํานันที่สะท้อนปัญหาขึ้นมา ก็มีผู้นําฝากดิฉันมาพูดเรื่องเสียงตามสาย ฝากทางท่าน
ผู้บริหารแก้ปัญหาเสียงตามสายทั้ง 6 หมู่ให้ด้วย ผู้ใหญ่หมู่ 1  ฝากมา ขอบคุณค่ะ 

  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท ์ สําหรับผมมี 4 เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องประปาหมู่บ้าน ตามที่กํานันได้สะท้อนปัญหา 
สมาชิกสภา   ในที่ประชุมให้ทราบเพราะว่าซื้อน้ําแพงเพราะว่าทางหมู่บ้านไม่สามารถท่ีจะรับภาระ 

ตรงนี้ได้ผมอยากจะให้เทศบาลรับภาระไปทําการเก็บเงินหรืออะไรก็ตามให้รับไปหมด
เลยฝากให้ท่านนายกเป็นธุระเรื่องที่ 2 ก็คือการคัดแยกขยะที่ได้พูดมา อยากให้ทําท้ัง 
6 หมู่บ้าน ก็อยากจะฝากผู้นําทั้ง 6 หมู่บ้านได้ร่วมมือในการคัดแยกขยะ มันไม่ยาก
นะครับก็แค่เอาถุงปุ๋ยมาแขวนไว้ที่เสาแต่ละเสาแยกเก็บตรงไหนเป็นพลาสติกถุงไหน
เป็นขวดสามารถรีไซเคิลหรือนํามาขายได้เพราะว่ามันขายได้หมด  เรื่องท่ี 3 คือการ
ตัดหญ้าข้างทางตามถนนการเกษตร ตามที่ผมได้เขียนคําร้องมาแล้วในการขอตัดหญ้า
ข้างทางการเกษตร เพราะว่ามันจวนที่จะเก็บเกี่ยวแล้ว 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - เรื่องท่ี 4 กระผมได้มีโอกาสพูดคุยกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 สามแยกบริเวณศาลา 
สมาชิกสภา ประชาคมบ้านไหล่หิน ตรงบริเวณกระจกโค้งจราจร ขณะนี้มีหญ้าขึ้นจํานวนมากมอง

ออกจากทางแยกมามองแทบไม่เห็นถนนเนื่องจากหญ้ารกมาก กระผมจึงอยากแจ้ง
ท่านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 2 ช่วยดําเนินการด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณท่าน สท.ชาญยุทธ ไชยานนท์ ครับ ในส่วนของเรื่องประปาบ้าน 
ประธานสภา แม่ฮวกขอให้พูดกับให้จบภายในวันนี้นะครับว่าพวกเราจะดําเนินการเช่นใด ต่อไป

เชิญท่าน สท.ประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ครับ 
 
นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ครับเรื่องประปาบ้านแม่ฮวก กระผมนั่งฟังแล้วก็คิดตาม

อย่างที่กํานันอุดม แจ้งไว้ว่ามีเงินประปาหมู่บ้านอยู่ 23,912 บาท ทําการซ่อม 
4,996 บาท กระผมได้นั่งคิดทบทวนสมมุติว่ายกให้ทางเทศบาลดูแล ผมคิดว่า
เทศบาลคงจะต้องมีการเพ่ิมคนดูแลจํานวน 1 คน  ค่าแรงจ้างเหมา 9,000 บาท   
ซึ่งผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าจะต้องมีค่าจ้างคนดูแล อย่างน้อย 1 คน จริงๆแล้ว
มันต้องมากว่านั้น และหากเทศบาลทําการสนับสนุนงบประมาณเข้าไปจะดีกว่าไหม     
ขอบคุณครับ  หากค้างงบประมาณอีก 4,000 – 5,000 ทางเทศบาลช่วยสนับสนุน
ไปเลยจะดีกว่าหรือไม่ ถ้าหากจ้างคนไปดูแลหรือเก็บค่าน้ําเพ่ิม จะต้องมีค่าจ้างแรง
เพ่ิมขึ้นอีก  ซึ่งถ้าหากสนับสนุนเงินที่ค้างจ่ายเช่น 4,000 กระผมเปรียบเทียบตามที่
ผมได้คิดตามสมมติฐานของผมนะครับ ถ้าหากบ้านแม่ฮวกได้เงินเยอะกว่านั้น                 
ก็ให้หมู่บ้านดูแลไปเลย แต่ทางเทศบาลจะช่วยเสริมงบประมาณเกี่ยวกับน้ําประปา
ของหมู่บ้าน เป็นข้อสมมติฐานของผมอาจจะวิธีนี้อาจจะช่วยลดการจ้างผู้ดูแลเพ่ิม
ครับแต่ผมก็ขอเสนอตามนี้ครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  - ครับขอขอบคุณ สท. ประดิษฐ์ครับ เชิญท่านกํานัน อุดม จําปาครับ  
ประธานสภา 
 
นายอุดม  จ าปา - ครับ กล่าวถึงคําแนะนําที่ท่าน สท.ประดิษฐ์ แจ้งมานะครับการจ้างคนยังไงเทศบาล 
ก านันต าบลไหล่หิน  ก็จ้างอยู่แล้ว เงินพออยู่แล้วครับบ้านแม่ฮวก ดูแลไม่ให้กระทบต่อเทศบาลแน่นอน ถ้า

หากว่าเทศบาลมาสามารถรับได ้กระผมต้องดําเนินการชี้แจ้งจัดการแจ้งให้กับลูกบ้าน
ของกระผม  เพราะถ้าหากประปาตรงนั้นไมได้ใช้ ซึ่งใช้งบประมาณสร้าง 1.5 ล้าน 
ชาวบ้านก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นอนุสาวรีย์ตั้งไว้เฉยๆ ระบบประปาบ้านมีแม่ฮวก
ในตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาเพราะจ่ายน้ําตามระบบอยู่แล้ว จะมีการซ่อมแซม และยังขาด
แคลนคนดูแลและคนเก็บค่าน้ําประปาเท่านั้น ถ้าหากทางเทศบาลไม่สามารถรับได้
ทางบ้านแม่ฮวกก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบและร่วมกันแก้ไข สท.ทุกท่านในหมู่บ้านก็
ต้องร่วมกันรับผิดชอบครับ กระผมขอฝากแค่นี้ครับ ชอบคุณครับ 

นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ กํานันอุดม จําปา ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ  
ประธานสภา 
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นายมงคล  แผ่นค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สําหรับประปาบ้านแม่ฮวกทางคณะบริหารจะรับไว้                 

พิจารณา ปรึกษาหารือว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนะครับ ส่วนประปาหมู่ที่ 2 
และหมู่ท่ี 6 ก็ยังมีการขาดทุนอยู่ ส่วนของบ้านแม่ฮวกทางคณะบริหารขอประชุมกัน
ก่อนครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี ครับ เชิญ สท.ประเสริฐ นิวาโต ครับ  
ประธานสภา 
 
นายประเสริฐ  นิวาโต - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่ท่านกํานันได้กล่าว

เรื่องเงินติดลบค่าประปา ในความคิดของกระผมกับท่านธีรชัยคิด ถ้าหากเราเปลี่ยน
ระบบใช้ระบบโซล่าเซลล์กลางวันใช้ระบบเซลล์ กลางคืนใช้ระบบไฟฟ้าปกติ ลองใช้
แผงโซล่าเซลล์ของ ม.3 ที่มีอยู่ลองทดลองดูหนึ่งเดือน ว่าจะสามารถลดหย่อน
ค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ อยากจะสอบถามท่านกํานันว่าเราจะใช้ระบบนี้ได้หรือไม่ ถ้าหาก
ว่าได้ผลดีรายจ่ายไม่ติดลบก็ควรใช้ระบบแบบนี้คือใช้โซล่าเซลล์กลางวันและใช้ไฟฟ้า
กลางคืน  หากใช้ไม่ได้ผลควรจะมีการแก้ไขเปลี่ยนระบบต่อไปครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ สท.ประเสริฐ นิวาโต ครับ เชิญ สท.สุวรรณ  ศรีวิชัยครับ  
ประธานสภา 
 
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงในเรื่องประปา กระผมขอชี้แจงเรื่อง

ประปาอีกนิดนะครับ บ้านแม่ฮวกทุกวันนี้ เก็บค่าประปา หน่วยละ 8 บาท            
เก็บได้ 18,000 บาท ต้องนําเงินนั้นมาจ่ายให้กับทางบ้านเข้าซ้อนอีก ถ้าหากว่าเรา
หักให้ทางเทศบาลอีกจํานวนหน่วยละ 5 บาทแทบจะไม่เหลือกําไรแล้วเพราะทาง
เทศบาลเก็บตามมาตรน้ําใหญ่ และเก็บก็เกือบเท่าจํานวนเงินที่ทางหมู่บ้านเก็บได้โดย
ไม่หักกําไร เท่ากับว่าหมู่บ้านไม่ได้กําไรจากการเก็บค่าน้ําประปาเลย และค่าไฟที่เรา
ต้องเสียให้กับทางหมู่บ้านเข้าซ้อน จากการดูดน้ําขึ้นแท็งก์น้ําอีก จํานวน 5,000 
บาท ทําให้ยอดเงินไม่พอจ่ายให้กับทางเทศบาล หากช่วงไหน ท่อน้ําเกิดการชํารุด
เสียหายก็ไม่มีเงินนําไปซ่อมแซมเพราะเงินไม่มีเพราะทางหมู่บ้านไม่ได้กําไรจึงอยาก
หาทางออกร่วมกันว่าเราจะทําอย่างไร 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ท่านสุวรรณ  ศรีวิชัยครับ เชิญ ท่านสิริกร  จินะการ ครับ  
ประธานสภา 
นางสิริกร  จินะการ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันเป็นหนึ่งในคณะทํางานของกลุ่มออมบุญวันละ                 

1 บาทเพ่ือสวัสดิการชุมชนของตําบลไหล่หิน อยากแจ้งในที่ประชุมว่าขณะนี้ทาง
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กองทุน มีจํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น จึงขอในที่สภา ขอเสนอไว้ว่าของบประมาณมาช่วย
สมทบต่อปีเพราะจํานวนสมาชิกกองทุนทั้งตําบลไหล่หิน  เพราะรายรับรายจ่าย               
ทุกบัญชีจั ดทํ า ไว้ เป็นระบบอย่ างชัด เจนเรี ยบร้ อย  ในหมู่ ที่  1  มี สมาชิ ก             
จํานวน 408 คน หมู่ที่ 2 มีจํานวนสมาชิก  348 คน หมู่ที่ 3 มีจํานวนสมาชิก    
342 คน หมู่ที่ 4 มีจํานวนสมาชิก 380 คน หมู่ที่ 5 มีจํานวนสมาชิก 135 คน   
และหมู่ที่ 6 มีจํานวนสมาชิก 199 คน รวมมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 1812 คน
ยอดเงินที่นําส่งตุลาคมนี้ 56,652 บาท แต่จะมีการเสียชีวิต 5 ราย รวมเป็นเงิน 
30,000 บาท มีการเยี่ยมไข้ 24 รายรวมเป็นจํานวนเงิน 5900 บาทนี่คือรวม
รายการสวัสดิการของสมาชิกทั้งตําบลรวมยอดเงินทั้งหมด 35,900 บาท ดิฉันจึง
อยากจะฝากในที่ประชุมแห่งนี้ว่าขอฝ่ายบริหารจัดสรรงบประมาณสบทบรายปีเพราะ
ในอดีตทางเทศบาลเคยสนับสนุนเมื่อปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 20,000 บาทดิฉัน
หวังว่าสมาชิกสภาทุกท่านก็เป็นสมาชิกออมบุญวันละ 1 บาทจึงอยากของบประมาณ
สนับสนุนหลายปี ค่ะขอบคุณค่ะ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ท่านสิริกร  จินะการ ครับ เชิญ ท่านปฐมภพ อภิวงค์ ครับ  
ประธานสภา 
 
นายปฐมภพ อภิวงค์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอไปยังท่านประธานสภาและฝ่ายบริหาร

ขณะนี้พวกเราได้เข้ามาพัฒนาบริหารจัดการในเทศบาลเป็นเวลา 7 เดือนแล้ว และยัง
เคยเสนอนโยบายในการหาเสียงไว้ เรื่องเครื่องขยายเสียงเสียงตามสาย และอยาก
ถามท่านฝ่ายบริหารว่าจะดําเนินการอย่างไรและอีกเรื่องคือใกล้จะถึงวันลอยกระทง
แล้ว แต่ในพ้ืนที่น้ําแม่แก้บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 มีผักตบชวาและวัชพืชมากมาย ที่ยังไม่ได้
ทําการขุดลอก จึงอยากเรียนถามว่าเราจะดําเนินการเมื่อไหร่ดีครับ อยากให้
ดําเนินการก่อนที่จะถึงวันลอยกระทงครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ท่านปฐมภพ อภิวงค์ ครับ เชิญ ท่านมงคล ชํานาญการ ครับ   
ประธานสภา 
 
นายมงคล ช านาญการ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในเรื่องของประปาบ้านแม่ฮวก กระผมและบริหาร

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จะขอจัดดําเนินการประชุมกันอีกครั้ง และในปัจจุบันนี้บ้าน         
หมู่ 2 และหมู่ 6 ในการดําเนินการปัจจุบันให้ชาวบ้านเป็นคนเก็บค่าน้ําประปา และ
ยอดเงินยังไม่ลงตัวในการนี้เราจะหารือกันว่าเราจะดําเนินการกันเช่นไร และในส่วน
เรื่องการคัดแยกขยะ อยากให้ผู้นําในหมู่บ้าน และท่านสมาชิกสภาในแต่ละเขต
ช่วยกันแนะนําชาวบ้านและเป็นแบบอย่างในการคัดแยกขยะ ส่วนการตัดหญ้าจะให้
กองช่างไปสํารวจระยะทาง และจะดําเนินการจ้างตัดเพราะในทุกๆปีทางเทศบาลมี
การดูแลเรื่องความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้าอยู่ทุกปีครับจะเร่งให้ผอ.กองช่าง
ดําเนินการครับ สําหรับเรื่องเงินอุดหนุนทางออกออมบุญขอมาในส่วนเงินตรงนี้มันจะ
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มีระเบียบว่าอย่างไร จะขอดูระเบียบอะไรยังไงให้ชัดเจนก่อนครับจะได้ร่ว มกัน
ตรวจสอบครับสําหรับเรื่องเสียงตามสาย หากพบปัญหาอย่างไรขอให้ ขอให้เขียนคํา
ร้องเข้ามาก่อนใน ทุกวันนี้ทางผู้นําผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาแจ้งและเขียนได้เพราะ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทราบกันทุกคนว่า. ไหนเสียครับพวกเขายังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าลําโพงตัวนี้
สาย มาจากเส้นไหน อยากที่แจ้งความเข้าใจด้วย หากต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
แก้ไขก็เขียนคําร้องเข้ามา ในส่วนเรื่องของกล้องวงจรปิดทางคณะบริหารได้หารือกับ
กองช่างว่าตอนนี้อยู่ที่งบประมาณปัญหาตรงที่ว่าช่วงนี้ 

 
 

นายสุธรรม  จ าปา - ครับเชิญท่าน ลําดวน จินา ครับ 
ประธานสภา 
 
นางล าดวน  จินา - เรียนนายก ประธานสภา รองประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ทาง 
รองประธานสภา แม่บ้านกลุ่มทอผ้า บ้านไหล่หินได้ฝากมาว่าทางเทศบาลจะไปทําบันไดให้เมื่อไรคะ 

เพราะว่าตอนนี้ทางขึ้นบันไดร้านค้าชุมชน บริเวณลานจอดรถด้านข้างวัดไหล่หิน
หลวงขึ้นลําบาก  อยากฝากเทศบาลช่วยเร่งดําเนินการให้ด้วยคะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายมงคล  ช านาญการ - ครับขอบคุณ สท.ที่ได้ถามเรื่องนี้มานะครับ ทางเราได้เอาเหล็กไปเชื่อมเป็นบันได 
รองนายกเทศมนตรี  แต่มองดูแล้วไม่เหมาะสม จึงปรึกษากับผอ.ช่างครับว่าจะมีการทําบันไดเป็นปูนซีเมน

ให้มันดีขึ้น แต่คือตอนนี้ต้องดูว่าเราจะทําให้ได้เมื่อไร ผมได้ปรึกษากับนายกแล้วว่า
เราจะจ้างเหมาหรือใช้เจ้าหน้าที่เทศบาลดีและผมไม่ได้นิ่งนอนใจครับ  ผมกับผอ.ช่าง
จะเข้าไปสํารวจดูและปรึกษากันว่าจะสามารถใช้เงินจากส่วนไหนได้บ้าง ส่วนหนึ่งผม
ก็ได้แก้ปัญหาโดยการเชื่อมบันไดเป็นเหล็กเพ่ือใช้ชั่วคราวไปก่อนแล้ว ต่อไปจะแก้ไข
เปลี่ยนเป็นปูนซีเมนต์จะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา -ขอบคุณท่านรองนายกครับ ต่อไปเชิญท่านธนบัตร  จักร์คําครับ 
ประธานสภา 
 
นายธนบัตร  จักร์ค า - ขอกราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขาสภา ท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา  สภาท่านผู้มีเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เป็นเกียรติที่ทาง

ฝ่ายปกครองได้เข้าร่วมประชุม จากที่ผมได้ฟังมานั้นปัญหามีเยอะพอสมควรผมก็เห็น
ใจคณะผู้บริหาร ส่วนในทางสภาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีปัญหาเข้ามาทางเทศบาลและทาง
สภาให้ความร่วมมือทุกอย่าง  ยกตัวอย่างเช่นบ้านแม่ฮวกเรื่องน้ําประปาค่าไฟฟ้าที่ใช้
เป็นเงินจํานวนมากเพราะใช้ในระดับหมู่บ้าน ผมอยากจะเรียนถามไปยังพ่อกํานัน
ครับว่าที่ส่งน้ําจากบ้านเข้าซ้อนไปยังบ้านแม่ฮวกตอนนี้มาตรน้ํามาตรละ5บาท      
ผมอยากจะเรียนถามไปยังท่านนายกครับว่าเราสามารถช่วยจากการเก็บเงินมาตร         
ละ 5 บาท อยากจะลดลงเป็น 2.50 ลองสักเดือนหนึ่ง เพ่ือที่จะให้ประชาชนอยู่ได้
และหาทางแก้ไปด้วยกัน ผมจึงอยากจะเสนอลดราคามาตรลงครับ และอีกข้อหนึ่ง
ทางเทศบาลหรือทางบ้านแม่ฮวก จะขอไปทางหน่วยงานอ่ืน เพ่ือเปลี่ยนจากการใช้
ระบบไฟฟ้าเป็นโซล่าเซลล์ เพราะตอนนี้ทางหน่วยงานอ่ืนเขาสนับสนุนให้ใช้          
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โซล่าเซลล์แทนครับ ยกตัวอย่างเช่นเราจะสูบน้ําไปยังเขื่อนแม่เถาก็จะ แนะนําให้ใช้
เป็นระบบโซล่าเซลล์แทน ผมว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นโซล่าเซลล์ครับ และเรื่อง
คลองส่งน้ํากิ่วคอหมาที่มาลงน้ําแม่ยาวอยากจะสอบถามไปทางท่านนายกท่านรอง
นายกว่าตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างครับ และผมอยากจะสอบถามว่าท่านได้ส่ง
โครงการหรือทําไปหรือยังเรื่องเหมืองทุ่งเตียมขอให้ท่านช่วยติดตามให้ด้วยครับ        
จากที่ผมได้ยินมาจากทางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอยู่ตําบลใหม่พัฒนาแต่ยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่
เรื่องฝายทุ่งเตียมจะได้ก่อนฝายบ้านทุ่งขามผมจึงอยากถามท่านผู้บริหารท่านนายกว่า
รับทราบหรือไม่ว่าข่าวที่ผมได้ยินมาจะเป็นจริงหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ต่อไปเชิญท่านกํานัน อุดม จําปาครับ 
ประธานสภา 
 
นายอุดม  จ าปา -ครับขออนุญาตท่านประธานสภา ขอบคุณท่านสท.สิริกรครับ สําหรับข้อมูล ขอชี้แจง 
ก านันต าบลไหล่หิน เกี่ยวกับเรื่องเงินสามารถตรวจสอบได้และได้ทําตามกฎระเบียบทุกอย่างจึงขอชี้แจง

เพ่ิมเติมครับ และดีใจกับทางท่าน สท.ทุกๆท่านที่ยังติดตามเรื่องเสียงตามสายของ
ชุมชนให้แต่ตอนนี้ทางเทศบาลได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว และยังไม่ได้รับการติดต่อ
กลับมาว่าจะเข้ามาซ่อมแซมให้ช่วงไหน ผมอยากจะให้ซ่อมแซมในบางส่วนที่เสียให้
ชาวบ้านได้ยินเสียงชัดเจนขึ้น จึงอยากจะขอฝากท่านไว้ สําหรับเรื่องประปายังไง      
ก็ขาดทุนถึงในเทศบาลทําก็ขาดทุนเพราะท่านเก็บมาตรละ 5 บาท ไม่ได้เห็นใจ
ชาวบ้านยังไงก็ขาดทุนครับ แต่ท่านมีงบประมาณเงินสะสมมหาศาลที่จะสามารถทํา
โซล่าเซลล์ได้ ผมจึงขอฝากไว้พิจารณาครับ และเรื่องกล้องวงจรทาง สท.ก็ได้รับปาก
กับพ่ีน้องชาวบ้านไว้ฝากทางฝ่ายผู้บริหารช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา ขอขอบคุณท่านกํานันครับ สําหรับโครงการกิ่วคอหมานะครับ เรียนเชิญท่าน 
ประธานสภา รองนายกชี้แจงในเรื่องของงบประมาณครับ 
  
นายมงคล  ช านาญการ -ครับสําหรับโครงการกิ่วคอหมาตอนนี้ได้เอกสารแบบแล้วครับแต่ยังขาดเรื่องเวนคืน 
รองนายกเทศมนตรี ตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ผมได้ติดตามมีทั้งหมด 35 ราย แต่ที่อุทิศที่ดิน

ในตอนนี้มีแค่ 16 ราย ขาดอีก19 รายเราต้องประสานไปทางใหม่พัฒนาว่าขอร้อง 
ใน 19 รายอุทิศที่ดินให้ และตอนนี้ได้เร่งดําเนินการเพราะขาดแค่เรื่องไปประสาน
ขอร้องให้ 19 รายอุทิศที่ดินให้เรื่องเดียวครับ จึงต้องประสานกับทางใหม่พัฒนาว่า 
จะยินยอมหรือไม่ถ้าได้ 19 รายครบทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่ จะลงมาออกแบบ
ประมาณการ ครับสําหรับเรื่องเหมืองทุ่งเตียม ก็ได้ปรึกษากับทางผอ.กองช่างได้ทํา
ประมาณการไว้แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างต้องของบประมาณปี 2566 หรืองบประมาณ 
ปี 2567 ในส่วนช่วงที่ลงไปสู่เหมืองทุ่งนาโฮ้ง เราจะเข้าไปดูว่าจะแก้ไขในเบื้องต้นได้
ยังไงบ้างส่วนเรื่องกล้องวงจรทางผู้บริหารไม่ได้ นิ่งนอนใจครับพอเราจะทําก็มีปัญหา
เรื่องตลิ่งพังมาถ้าเราไปทําเรื่องกล้องวงจรก่อนก็จะกระทบว่าทําไมถึงไม่แก้ปัญหา
เรื่องตลิ่งพังก่อนและเนื่องจากเรื่องงบประมาณมีแค่3ล้านครับจึงต้องพ่ึงงบประมาณ
ภายนอกและ ที่เราได้มาตอนนี้นั้นก็คือเงินเหลือจ่ายจากกรม และตอนนี้ได้อยู่        
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4 โครงการ  โครงการหินคลุกที่บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 และหลังเทศบาลงบประมาณ 
490,000  โครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ที่ได้ทําสัญญา
ไปแล้ว โครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 และบ้านไหล่หิน
ตะวันตก หมู่ที่ 6 แต่ต้องดูแบบแปลนอีกครั้งและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565 เรา
ได้อีก 6 โครงการ บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ถนนสายรุ่งเจริญไปถึงสามแยก บ้านแม่ฮวก 
หมู่ที่ 3 จากประปาหมู่บ้านไปถึงบ้านคุณศรี และจากประปาไปจนถึงพ่อแม่พ่ีน้องที่
ทําจิ้งหรีด สําหรับเทศบาลไหล่หินเราได้งบประมาณ 10 กว่าล้าน ส่วนโครงการปี 
2565 ต้องรองบจัดสรรมาแต่โครงการนั้นผ่านเรียบร้อยแล้วครับขอชี้แจงเท่านี้ครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - เรียนทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเรื่องท่อส่งน้ําแม่เหินแม่เถาเป็นความจริงไหมครับ 
ประธานสภา 
 
นายมงคล  แผ่นค า -ครับเรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สําหรับเรื่องท่อส่งน้ํา 
รองนายกเทศมนตรี จากแม่เหินไปแม่เถาในส่วนของงบประมาณตอนนี้เป็นความจริงแล้วครับเป็น              

ที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับมีเงินงบประมาณ 49 ล้านและวันที่ 4 พฤศจิกายน                  
พ.ศ.2564 จะดําเนินการเอาท่อมาวางและได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
จึงขอชี้แจงครับขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา -ครับต่อไปขอเชิญท่านชาญยุทธ ไชยานนท์ ครับ 
ประธานสภา 
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เรียนท่านประธานสภาครับจากท่ีเราได้ประชุมกันมาตั้งแต่เช้าผมคิดว่าเรื่องน้ํากัด 
สมาชิกสภา เซาะด้านล่างฝายเตาปูนเป็นเรื่องด่วนที่สุดครับผมจึงอยากเสนอว่าควรจะมีการขุด

ลอกเปลี่ยนทางน้ําอาจจะใช้เวลาประมาณ2วันเพราะอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
จ้างแบคโฮ จึงขออยากให้ทางท่านนายกทางฝ่ายบริหารรีบดําเนินการด่วนครับ
ขอขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา   -มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ครับหากไม่มีกระผม 
ประธานสภา ขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564 

ขอบคุณครับ 
 
 
 
ปิดประชุม    เวลา  13.00 น. 
 

 
(ลงชื่อ)     นิชชยา   อินพิรุด ผู้จดรายงานการประชุม 

              (นางนิชชยา  อินพิรุด) 
             เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
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วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลไหล่หิน สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564  ซึ่งมีจํานวน 18 หน้า มีระเบียบวาระการประชุม
ทั้งหมด 5 ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
  
 (ลงชื่อ)         ธนบัตร  จักร์คํา        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธนบัตร    จักร์คํา)   
     

(ลงชื่อ)      ชาญยุทธ  ไชยานนท์        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายชาญยุทธ   ไชยานนท์) 
 

(ลงชื่อ)      สุเชาวน์   เชียงพรหม        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสุเชาวน์  เชียงพรหม) 
 

 (ลงชื่อ)       ประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)       สุวรรณ  ศรีวิชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุวรรณ     ศรีวิชัย) 
 

(ลงชื่อ)           สิริกร   จินะการ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสิริกร   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)         ธีรชัย   ศรีวิชัย     กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายธีรชัย   ศรีวิชัย) 
 

สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.
2564 
 

(ลงชื่อ)       สุธรรม     จําปา       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุธรรม  จําปา) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 


