
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญสมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

วันพุธที่  29 ธันวาคม  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. นายไชยา  ศิริวงค์  ผู้ใหญ่บ้านไหล่หิน หมู่ 2 
8. นายเกรียงไกร  จําปา  ผู้ใหญ่บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ 4 
9. นายทรงพล  โยสิทธิ์  ผู้ใหญ่บ้านกิ่ว หมู่ 5 
10. นายวรัญญู  มุตต๊ะ  ผู้ใหญ่บ้านไหล่หินตะวันตก 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 ผู้บริหารทุกท่าน บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยสามัญสมัยที่ 4     
เลขานุการสภา ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564 ได้ครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้

กล่าวนําไหว้พระเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และประชุมตามระเบียบวาระการประชุมค่ะ 
เรียนเชิญค่ะ 

นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่าน 
ประธานสภา   นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินคณะผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 
กระผมขอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนะครับ 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแจ้งให้ทราบเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ของเทศบาลตําบล
ไหล่หิน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 

 
น.ส.ศศิธร   เป็นคุณ  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี  
นักวิเคราะห์ คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ท่านกํานันตําบลไหล่หิน และ

ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตามท่ีประธานสภาได้แจ้งให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับ รายงานผล
การติดตามประเมินผลแผนประจําปี 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นกําหนดไว้ว่า จะต้องดําเนินการติดตามประเมินแผน 
ประจําปีของเทศบาลโดยมีคณะกรรมการประเมินผลมีหน้าที่มีการติดตามประเมินผล
แผน เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการติดตามประเมินแผนไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา
และได้รายงานผลในการกําหนดแนวทางแล้วสรุปผลการดําเนินการจัดทําแผนซึ่งตาม
ระเบียบการติดตามประเมินผลแผนจะต้องมีการรายงานให้คณะกรรมการพัฒนา
ตําบลและรวมถึงประธานสภาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมอย่างน้อย 1 ครั้งใน
เดือนธันวาคมสําหรับรายงานติดตามประเมินผลแผนปี 2564 คณะกรรมการ ได้
ดําเนินการติดตามผลแผนพัฒนาตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน วันนี้ดิฉันจะขอ
อนุญาตสรุป ในส่วนของรายละเอียดเป็นการสรุปรายละเอียดการใช้แผนประจําปี 
2564  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมยุทธศาสตร์ท้องถิ่น การจัดทําแผน
ทั้งหมดที่นําไปใส่ในเทศบัญญัติ จํานวน 67 โครงการ ที่นําจัดทําในเทศบัญญัติ
ประจําปีเป็นโครงการที่ปรากฏในแผนกับโครงการที่สามารถดําเนินการได้คิดเป็นร้อย
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ละ 9.90 เปอร์เซ็น สําหรับ การสํารวจความพึงพอใจแผนยุทธศาสตร์ ของท้องถิ่น
สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 76 เปอร์เซ็นความสําเร็จของเป้าหมายของแต่ละ
ยุทธศาสตร์สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาในครั้งนี้สรุปของคณะกรรมการก็
เพราะข้อสังเกตว่าการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรใช้ยุทธศาสตร์ในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องและการจัดทําแผนมีโครงการที่ดีมากโครงการกําหนด
แผนไว้แต่ไม่สามารถดําเนินการได้และก็มีโครงการที่ซ้ําซ้อนทําให้การตรวจสอบก่อน
ดําเนินการจัดทํางบประมาณประจําปีควรสํารวจก่อนทําเทศบัญญัติ  และควรที่จะ
พิจารณางบประมาณ สถานะการเงินการคลังก่อนที่นําไปบรรจุแผน การตรวจสอบ
โครงสร้างพื้นฐาน การตรวจรับงานโครงการควรให้มีตัวแทนประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าร่วมตรวจรับ อันนี้เป็นรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ของ
เทศบาลตําบลไหล่หิน   

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ 
นายสุธรรม  จ าปา เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1  
ประธานสภาฯ ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรายงานการประชุมไปแล้วได้

ตรวจสอบหากใครจะขอแก้ไขโปรดยกมือครับ 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านผมขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 7 

บรรทัดที่ 5 ตัดคําว่าสมมุติออก และบรรทัดต่อมาเราก็ได้เอางบประมาณตรงนี้ไปจุด
ที่สําคัญหน้าต่อมาหน้าที่ 12 ช่วงท้ายตัดคําว่านะครับออกและต่อมาเรื่องถนนเส้นทุ่ง
เตียมที่ได้มีการแก้ไข ตัดตรงที่มีปัญหาทุ่งเตียม  ถัดมาบรรทัดข้างล่าง ตรงและแก้ไข
ในดังกล่าว บรรทัดต่อมาตรงนี้ให้เว้นวรรคเพราะว่ามันติดกันไม่ได้ใจความ และหน้า
ต่อมาหน้าที่ 16 บรรทัดสุดท้ายล่างสุด แก้ไขตรงที่ยังไงก็ขอฝากเรื่องนี้ตัดคําว่าด้วย
ครับเปลี่ยนเป็นเพื่อดําเนินการแก้ไขเรื่องด่วนขอบคุณครับ   

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านผมขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมหน้า 13 

บรรทัดที่ 2 ตัดคําว่ากระผมออก ต่อมาหน้าที่ 17 บรรทัดที่ 2 นับขึ้นมาจากใต้
สุดท้าย ตัดคําว่าหมื่นออก เติมคําว่าแสนแทน ขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม   จ าปา  มีท่านใดที่จะแก้ไขอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติในที่ประชุมครับ สมาชิก 
ประธานสภา ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขคําพูดในรายงานการประชุมครั้งนี้และรับรองรายงานการ

ประชุมโปรดยกมือครับ   
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 
    ประจ าปี  2564  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ - พิจารณา เรื่อง ให้ความเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางใช้

พื้นที่เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง
บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ 4 ต าบลไหล่หิน- บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 6 ต าบลใหม่พัฒนา 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง พื้นที่ด าเนินการตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนป่าแม่ยาว (ขอ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วจัดส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปางต่อไป) 
(ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ที่ ลป 51005/4121 ลงวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2564) 

นายสุธรรม   จ าปา  ในระเบียบวาระนี้สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือจะอภิปรายเชิญครับ   
ประธานสภา    

 
นายธนบัตร  จักร์ค า  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหารท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านผอ. กองช่างกองคลังและผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน สําหรับโครงการนี้ผมได้เสนอไปทาง อบจ.ถนนเส้นนี้มันเป็นถนนเส้นต่อระหว่าง
ตําบลซึ่งผลได้เสนอตรงนั้นไป 2 เส้น แต่มันอยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งตรงนี้งบประมาณมี
มาแล้วแต่มันติดท่ีมันอยู่ในเขตป่าสงวนเขาเรียกขอมติในท่ีประชุมสภาเรานี้แนบไปให้
ป่าไม้ เพื่อที่จะเข้ามาดําเนินการ ถนนเส้นนี้จะอยู่หลังป่าไม้บ้านมะกอก ผมก็ได้เสนอ
กับท่าน สจ. ไปเพราะว่าหน้าแล้งมันมีฝุ่น เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาขอมติในสภา ผม
ก็อยากจะฝากให้สภาพิจารณาด้วยครับขอบคุณครับ 
   

นายสุธรรม   จ าปา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่  
ประธานสภา     ประชุมครับ 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ล าปางใช้พื้นที่เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างบ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ 4 ต าบลไหล่หิน- บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 6 ต าบลใหม่
พัฒนา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง พ้ืนที่ด าเนินการตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนป่าแม่
ยาว จ านวน 12 เสียง   ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 - พิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ

ระบายน้ าข้ามถนน บริเวณล าห้วยแม่เถาและล าห้วยแม่เดื่อ หมู่ที่ 4 ในเขตพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้แม่เรียง 

นายสุธรรม   จ าปา  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล   
ประธานสภา   ไหล่หินครับ 

 
นายมงคล   แผ่นค า  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภา

เทศบาลตําบลไหล่หิน ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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  ๑. ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเพื่อดําเนิน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ําข้ามถนน บริเวณลําห้วยแม่เถาและลําห้วย
แม่เดื่อ หมู่ที่ 4 ในเขตพ้ืนที่     ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้แม่เรียง  

            หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเพื่อดําเนิน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ําข้ามถนน บริเวณลําห้วยแม่เถาและลําห้วย
แม่เดื่อ หมู่ที่ 4 ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้แม่เรียง 

           เหตุผล  เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางผู้ใหญ่บ้านมะกอก -นาบัว   
หมู่ที่ 4  ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ว่าเมื่อช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีฝน
ตกหนักทําให้แนวท่อข้ามถนนลําห้วยแม่เถาและลําห้วยเดื่อชํารุดเสียหาย จํานวน 2 
จุด ซึ่งถนนข้ามลําห้วยดังกล่าว ทางหมู่บ้านและทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้แม่เรียงใช้เป็น
เส้นทางท่ีเข้าไปฟื้นฟูป่าไม้และเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเข้าไปทําแนวเขตป้องกันไฟป่า
ในช่วงฤดูแล้ง รวมไปถึงใช้เส้นทางดังกล่าวในการลําเลียงน้ําเพ่ือเข้าไปดับไฟป่า             
แต่เนื่องจากพ้ืนที่ในการดําเนินการทั้ง 2 จุด ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้
แม่เรียง ซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.18 (แม่เรียง) ตําบลไหล่
หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล
ไหล่หิน เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อการดําเนินโครงการดังกล่าวให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์  

 ระเบียบข้อกฎหมาย  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช พ.ศ. 2507        
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 

 จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตําบลไหล่หินเพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ําข้ามถนน บริเวณลํา
ห้วยแม่เถาและลําห้วยแม่เดื่อ หมู่ที่ 4 ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้แม่เรียง 
ตามหลักการเหตุผล และคําชี้แจงข้างต้น เพ่ือโปรดพิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ 

นายสุธรรม  จ าปา ตามท่ีท่านนายกเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หินไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภา จะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมครับ มี

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ดําเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ําข้ามถนน 
บริเวณลําห้วยแม่เถาและลําห้วยแม่เดื่อ หมู่ที่ 4 ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้
แม่เรียงโปรดยกมือครับ   

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ าข้าม
ถนน บริเวณล าห้วยแม่เถาและล าห้วยแม่เดื่อ หมู่ที่ 4 ในเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าไม้แม่เรียง จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
 
 
 



 - 6 - 

ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564  
นายสุธรรม  จ าปา ในระเบียบวาระนี้ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน 
ประธานสภา ประจําปีงบประมาณ 2564 ขอเรียนเชิญท่านรองมงคล ชํานาญการได้เสนอญัตติต่อ

ที่ประชุมครับ 
 
นายมงคล  ช านาญการ  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี   ทุกท่านท่านคณะผู้บริหารท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านผอ. กองช่างกองคลังและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านครับ เรื่องแบบเสนอญัตติ  พิจารณาการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ 2564 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หินข้าพเจ้าขอรายงานแบบ
การเสนอญัตติดังนี้ พิจารณาการดําเนินงานต่อประชาชนเรื่องการจัดทํางบประมาณ 
ใช้จ่ายและผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564แจ้งประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาของเทศบาลเหตุผลเพื่อให้เห็นถึงการดําเนินงานตามโครงการ ต่างๆที่ส่งผล
ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดในพ้ืนที่เขต
เทศบาลตําบลไหล่หิน การสร้างสังคม และชุมชนให้เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการให้ประชาชนทราบตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลจึงขอเสนอญัตติเรื่องเสนอญัตติพิจารณาการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ 2564 ต่อสภาเทศบาลดังนี้เพ่ือพิจารณาและรับทราบการดําเนินงาน
ต่อไประเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 
2540 มาตรา 253 ได้ระบุไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลดําเนินงานให้กับประชาชนทราบและ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 48 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 
2552 ให้นายกเทศมนตรีจะทํารายงานผลแสดงการปฏิบัติงานต่อนโยบายที่แถลงไว้
ต่อสภา เป็นประจําทุกปีครับ รายละเอียดผมจะให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พูดถึงรายละเอียดครับ เชิญครับ 

 
นางสาวศศิธร  เป็นคุณ  เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาท่านสมาชิกสภาคณะบริหารและ 
นักวิเคราะห์ฯ   ท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านทุกทุกท่านค่ะสําหรับรายงานผลการดําเนินงานประจําปี  

2564 ของเทศบาลตําบลไหล่หิน จากเอกสารที่ทุกท่านสําหรับรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2564 ของเทศบาลตําบลไหล่หิน จากเอกสารที่ทุกท่านได้รับ
จากประชากรของ พ้ืนที่ตําบลไหล่หินจํานวนทั้งสิ้น5648 คน สถานการณ์การเงิน
กลางคลัง ของเทศบาลตําบลไหล่หิน ประจําปี 2564 จากประมาณการหน้า 18ทุก
ท่านสามารถเปิดตามได้เลยนะคะประมาณการสถานการณ์การเงินการคลังปี2564 
ประมาณการไว้ทั้งสิ้นอยู่สาม 39,670,000 บาท ได้ประมาณการในแต่ละส่วนการ
รับเงินในปี 2564 รับทั้งหมด37,6401,443.25 สต. ค่ะ จะเห็นได้ว่าจาก
ประมาณการงบประมาณที่ตั้งไว้ประจําปีประมาณ 2564 ในเทศบัญญัติประมาณ
การไว้ค่อนข้างสูงแต่พอได้รับจัดสรรเงินจริงได้อยู่ค่ะ สามสิบเจ็ดล้านกว่า จะเห็นได้
ว่าการประมาณการนี้ขาดไปอีก 2,028,556.76 สําหรับการประมาณการในโหมด
รับต่ างๆ เป็นหมวดภาษีอากรรับจริงอยู่ประมาณ 126,754.67 หมวด
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ค่าธรรมเนียมต่างๆรับจริง 244,831.79 หมวดรายได้จากทรัพย์สินรับจริง
86,760.8สต. ในโหมดรับจริง 16,515 บาท สําหรับหมวดเงินภาษีจัดสรรรับจริง
ตามอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่น 19,120,593 . 17.2 สตางค์รวมทั้งหมดทุกท่าน
สามารถเปิดเอกสารตามได้เลยนะคะในหน้าที่ 19 จะเห็นว่าในหมวดเงินอุดหนุน 19
ล้าน จะมีเปอร์เซ็นต์หากแสดงเป็นกราฟแล้ว จะมีส่วนของการที่ได้รับเงินมากที่สุด
ท่านดูข้อที่ 10 ในหมวด ต่างๆดิฉันตีออกเป็นร้อยละร้อยละนี้มาจากเงินที่ได้รับจริง
จะเห็นว่าเงินอุดหนุนจะอยู่ที่ 18 . 20% ส่วนเงินทั้งหมดที่ได้รับมาก็ไม่ถึง 100% 
ได้อยู่ประมาณ 94.89% สําหรับการจ่ายเงินหน้าที่ 11 การตั้งงบประมาณ
39,670,000 บาท ตั้งประมานไว้ทั้งหมดถ้างบกลางงบบุคลากรงบดําเนินงาน
งบอุดหนุนรวมถึงรายจ่ายอ่ืนแต่รายจ่ายจริงจ่ายไปทั้งหมด34,662,153.38 สต. 
คิดเป็นร้อยละ 87.38% กราฟจะเห็นว่าการจ่ายเงินของเทศบาลใช้สูงที่สุดคืองบ
กลางเหตุผลที่เป็นงบกลางอาจจะเป็นในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละปีจะมี
ค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่อนข้างเยอะส่วนหน้าที่ 12 จะเป็นรายจ่ายต่างๆจะสรุปให้ทุกท่าน
เห็นว่ามีรายการไหนบ้างหน้าที่ 14 ผลการดําเนินงาน รายรับจากเงินที่จ่ายไป
ทั้งหมดสาม 34,662,853.38 นี้แบ่งส่วนใช้จ่ายเงินแต่ละส่วนแต่ละแผนงาน
ออกมาซึ่งในแต่ละแผนงานจะเห็นว่าแผนงานที่เป็นแผนงานบริหารงานทั่วไปเป็น
แผนงานที่ใช้จ่ายเงินรองลงมาจากงบรายจ่ายโครงการซึ่งถ้างบกลางแล้วจะตกอยู่ที่ 
13,000,000 กว่าบาทงบบริหารทั่วไป 10,000,000 กว่าตามเอกสารที่นําเสนอ
ให้ทุกท่านทราบสําหรับหน้าที่ 15การดําเนินงานตามเทศบัญญัติในส่วนตรงนี้ ได้นํา
โครงการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่อยู่ ในหมวดค่าใช้สอยเป็นโครงการที่ เทศบาล
ดําเนินการซึ่งจะปรากฏให้ท่านเห็นรวมถึงโครงการก่อสร้างที่เราได้ดําเนินการไปแล้ว 
ครบถ้วนทั้งหมด 42 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 4,477,400 มีการโอนเพ่ิม
ประมาณ 800,000 กว่าบาทโอนลดอยู่ประมาณ 300,000 กว่าบาท มีการ
เบิกจ่ายอยู่ประมาณ สี่ล้านหก ก็คงเหลือเงินประมาณ 500,000 บาทในส่วนปิด
ท้ายเป็นค่ากิจกรรมบางส่วนดิฉันนํามาแนบให้ทุกท่านรับทราบว่าเทศบาลดําเนินการ
โครงการอย่างไรบ้างก็ตรงนี้อยากจะนําเสนอให้กับทางที่ประชุมสภาได้รับทราบเพ่ือ
พิจารณาหรือว่าเสนอแนะว่าเทศบาลควรจะมีการดําเนินการต่อไปอย่างไร นะคะ 
ขอบคุณค่ะ 
 

นายสุธรรม จ าปา  ขอบคุณนักวิเคราะห์และแผนครับ ที่ได้อธิบายการดําเนินงาน ให้ฝ่ายบริหารได้ 
ประธานสภา   พิจารณาผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2564 ทุกท่านมีหนังสือสามารถ

เปิดอ่านย้อนหลังได้ครับทุกท่านขอให้ทําความเข้าใจ เพ่ือเป็นการชี้แจงและ
ประชาสัมพันธ์ครับ 

 
นางสาวศศิธร เป็นคุณ   ในส่วนของการดําเนินงานประจําปี 2564 ขอทางสภาช่วยพิจารณานะคะ จาก 
นักวิเคราะห์ฯ   พิจารณาแล้วจะขอมติไปประชาสัมพันธ์ต่อจะให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการ 

ดําเนินงานของเทศบาล ขอบคุณค่ะ 
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นายสุธรรม จ าปา   ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี 
ประธานสภา  กระผมขอมติในที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปีงบประมาณ 2564 โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

2564 จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุธรรม  จ าปา  -ในระเบียบวาระที่ 6 นี้เราจะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องปัญหาหรือความต้องการ 
ประธานสภา   ของพ่ีน้องชาวบ้าน มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเรียนเชิญครับ 
 
นายประเสริฐ์  นิวาโต ครับเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา คณะบริหาร ผู้อํานวยการกองกํานันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ กระผมนายประเสริฐ์  นิวาโตสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 กระผมอยาก
เสนอเรื่องการดําเนินการในปีงบประมาณ 2564 เรื่องเงินจ่ายขาดที่ดําเนินการไม่รู้
ไปถึงไหนแล้วครับเพราะว่ามีโครงการวางท่อระบายน้ําของบ้านหมู่ที่ 6 และมีการ
ซ่อมแซมถนนเขตพ้ืนที่ฝายเตาปูนซึ่งมีน้ํากัดเซาะพังทลาย 

นายสุธรรม จ าปา ขอบขอบคุณท่าน สท. ประเสริฐ์ นิวาโต ครับ ที่ได้สอบถามไปยังฝ่ายบริหารโครงการ 
ประธานสภา   ต่างๆที่เป็นเงินจ่ายขาดสะสมเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ 
 
นายมงคล  แผ่นค า เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะบริหาร  
นายกเทศมนตรี ผู้อํานวยการกอง กํานันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจง

เกี่ยวกับโครงการต่างๆ เมื่อการประชุมครั้งก่อน การอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการ
เร่งด่วนน้ํากัดเซาะถนนสายไหล่หิน มะกอก กระผมได้เข้าไปคุยกับทางอําเภอ เป็น
โครงการด่วนสามารถใช้เงินสะสมได้ไหมจะขอเงินจากทางจังหวัดและอําเภอทาง
อําเภอแจ้งมาว่าประมาณสามเดือน เนื่องจากมันนานเกินไปเลยดําเนินการอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ประมาณครึ่งเดือนทางจังหวัดและทางอําเภอได้อนุมัติเข้ามาได้
ดําเนินการของบไปประมาณสี่แสน กว่าบาท ทางจังหวัดและทางอําเภอให้มา
ประมาณ เจ็ดแสนกว่าบาท เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแต่กําลังจะดําเนินการครับจะต้อง
ดําเนินการตามขั้นตอนไปหากรมเจ้าท่าอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการครับสําหรับเงิน
สะสมที่จ่ายขาดไปแล้วนั้นก็ยังตกเป็นของเทศบาลอยู่ครับ ก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่
ทางจังหวัดอนุมัติงบมาให้เราสําหรับเรื่องโครงการการสร้างรั้วบ่อขยะนั้น การงานได้
เร่งประมาณสิ้นปี เรียบร้อยแล้วครับโครงการทุกโครงการจะดําเนินการโดยเร็วอย่าง
เร่งด่วนครับไม่ว่าจะเป็นโครงการของหมู่ที่ 6ทําท่อรางน้ําก็จะดําเนินการมีอยู่
ประมาณสามถึงสี่โครงการที่จะดําเนินการอย่างเร่งด่วนภายในเดือนมกราคมนี้ ครับ
กระผมขอที่แจ้งตามนี้ครับส่วนท่านรองมีอะไรจะนําเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

 
นายมงคล  ช านาญการ เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะบริหาร  
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รองนายกเทศมนตรี ผู้อํานวยการกอง กํานันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุท่านกระผมขอเสริม
ท่านนายกเกี่ยวกับ โครงการที่ใช้งบจ่ายขาดปี 2564 หน้าปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่กําลัง
ดําเนินการตรวจงานจ้างโครงการในปีงบประมาณ 2564 จํานวนสี่โครงการและอีกสี่
โครงการเรากําลังเร่งดําเนินการ และกําลังดําเนินการหาผู้รับจ้างอีก6-7โครงการ 
กําลังดําเนินการหาผู้รับจ้างหากหาผู้รับจ้างแล้วเสร็จแล้วองค์การต่อไปปี64 นั้น ทาง
กองคลังและดําเนินการตัดงบประมาณประจําปีเรียบร้อย โครงการที่ล่าช้าและทาง
จังหวัดเร่งงานก่อสร้างด่วนเราเลยรีบดําเนินการโครงการของเหลือจากงบอุดหนุน
เฉพาะกิจก่อนที่ล่าช้าหลังจากที่ได้ผู้รับจ้างแล้วต่อไปเป็นโครงการจ่ายขาดจะทําสาม
โครงการอีกโครงการคือสะพานตาปูน ตามที่ท่านนายกฯกล่าวว่าทางอําเภอจะให้
งบอุดหนุนเรา ประมาณเจ็ดแสน แต่ทางเราต้องดําเนินการไปก่อนเพราะทางนั้นยัง
ไม่อนุมัติหากได้ก็จะนํางบของอําเภอ ดําเนินการหากไม่ได้หากทําตามโครงการก่อน
หน้าแล้วเสร็จก็จะนํางบของเราทําเพราะมีแบบแปลนรองรับแล้ว งบประมาณ 
400,000 บาทอาจจะทําได้น้อย ทางอําเภอให้มามากกว่าก็ต้องทําการประมาณการ
เพ่ิมขยายพื้นที่กว้างข้ึนเพื่อส่งเรื่องไปทางอําเภอ ครับ กระผมมีเรื่องชี้แจงตามนี้ครับ 

 
นายสุธรรม จ าปา ขอบขอบคุณท่านนายกและท่านรองนายกฯที่ได้ชี้แจงโครงการที่ผ่านสภาไปแล้วว่าจะ 
ประธานสภา   ทําการเมื่อไหร่สมาชิกทุกท่านคงรับทราบแล้วเรียนเชิญท่าน สท. สุเชาว์นเชียงพรหม 

ครับ 
 
นายสุเชาว์น เชียงพรหม เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะบริหาร  
สมาชิกสภา ผู้อํานวยการกอง กํานันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนาย      

สุเชาว์ เชียงพรหม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 กระผมขออนุญาตกล่าวเรียนย้ํา
เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่เคยสอบถามมาแล้วถึงสองครั้งเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและ
งบประมาณเสียงตามสายครับในเบื้องต้นกระผมเข้าใจที่ทางเทศบาล ชี้แจงว่ามีความ
จําเป็นที่จะต้องเก็บเงินไว้สําหรับ เบี้ยผู้สูงอายุ และเงินเดือนเทศบาล แต่ในเบื้องต้น
จริงๆงบประมาณตรงนี้ อยากจะฝากให้ทางกองคลัง ช่วยชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยนะครับว่า
ทําไมจะต้องเก็บไว้ให้ครบปีอยากจะของบประมาณตรงนี้เพ่ือใช้ในการดําเนินการ
ซ่อมแซมเสียงตามสายหมู่บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ก่อน ขอให้ปล่อยงบประมาณตรงนี้
ก่อนเพราะมีความจําเป็นจริงๆ ผมเรียนทางสภามาหลายรอบแล้ว ณ ปัจจุบันอยาก
ให้ท่านช่วยชี้แจงนะครับ และขออนุญาตเพ่ิมเติมนะครับล่าสุดกระผมเขียนคําร้องไป 
เกี่ยวกับเรื่องป้ายบอกทางระหว่างบ้านไหล่หินหมู่ที่ 2 ไปจนถึงบ้านสันติสุข จนถึง
บ้านแม่ฮวก บริเวณดังกล่าวป้ายบอกทางไม่ชัดเจนมีผู้สัญจรเส้นทางดังกล่าวมาแจ้ง
ให้ผมทราบและขอให้ปรับปรุงครับพรุ่งนี้อยากฝากถึงท่านประธานสภาฝากไปถึง
คณะบริหารช่วยที่แจงด้วยครับขอบคุณครับ 

นายสุธรรม จ าปา ขอบขอบคุณท่าน สท.สุเชาว์น เชียงพรหม ครับ เรียนเชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
ประธานสภา   
 
นายมงคล ข านาญการ ครับสําหรับเรื่องที่ สท. กล่าวถึงขออนุญาตกล่าวถึงท่านนะครับ เกี่ยวกับเสียงตาม 
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รองนายกเทศมนตรี สายทางคณะบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ ทางบริหารได้คุยกับทางกองช่าง และกองคลัง 
จะดําเนินการโครงการสี่ถึงห้าโครงการของปีงบประมาณ 2564 ให้แล้วเสร็จก่อน 
อีกเรื่องและเงินเหลือจ่าย ทาง เจ้าหน้าที่กําลังหา ผู้รับจ้าง 6-7 โครงการ เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจที่เร่งด่วนและจะต้องจ่ายขาดเงินสะสมที่เราช่วยชาวบ้านมีปัญหา
เพราะรับปากกับชาวบ้านและชุมชนไปแล้วหลังจากจ่ายขาดเงินสามตัวนี้เรียบร้อย
เทศบัญญัติจะเริ่มดําเนินการ และอีกด้านงบประมาณผมจะให้ทางกองคลังชี้แจงครับ
เงินอุดหนุนปี 2565 เรียนเชิญผู้อํานวยการกองคลังช่วยชี้แจงงบประมาณครับ 

 
นางสนธยา  เพ็งพิมพ์ ค่ะ กราบเรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะบริหาร  
ผอ.กองคลัง ผู้อํานวยการกอง กํานันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะขอชี้แจงเรื่อง

เงินรายรับรายจ่าย ณ ปัจจุบัน เทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 2565 
จํานวน 41 ล้านบาท ณ ปัจจุบันรายได้เข้ามา 8,286,761.75 สต. และมีรายจ่าย
ออกไป 7,770,628.21 บาท นับปัจจุบันเหลือเงิน บริหารอยู่ที่ 516 ,133.54 
บาท ซึ่งดูยอดเงินแล้วคงจะยังดําเนินการอะไรไม่ได้เยอะค่อย ทยอยทํา ทางเทศบาล
จะได้รับรายได้ครั้งที่ 11 ล้านบาทมาครั้งเดียวทางกรม จะโอนเงินเข้ามาเป็นงวด ซึ่ง
อาจจะเดือนละครั้งสามเดือนครั้งจ่ายเป็นรายไตรมาสจึงอยู่ที่ประเภทของรายได้
ประเภทของรายการภาษีต่างๆที่จะได้รับมาเป็นงวดงวดเราไม่ได้มี เงินก้อน 
41,000,000 ทั้งหมดความสําคัญก็คือจะพยามบริหารเงินเท่าที่มีอยู่ห้ามให้เกินใช้
ไปถึงเงินสะสมทางกองคลังก็ต้องดูแลตรงนี้ ทางกองคลังก็ไม่ได้กักเงินไว้ เงินอยู่ใน
ปัจจุบันแค่ แปดล้านกว่าบาท  ซึ่งได้จ่ายไป เจ็ดล้านกว่าบาทแล้ว เหลือเงินบริหารที่
เช็คในระบบแล้วเดี๋ยวอยู่ ห้าแสนกว่าบาทค่ะ คงต้องทยอยทําตามความจําเป็นตาม
ความสําคัญ ซึ่งทางผู้บริหารก็พิจารณาเป็นรายโครงการไปอันไหนที่ต้องจัดการ
เร่งด่วนก็ต้องทยอยทําตามรายได้ที่เข้ามาค่ะขอบคุณค่ะ 

 
นายมงคล   แผ่นค า  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาเลขาสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านกํานัน 
นายกเทศมนตรี   ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเสริมทางกองคลัง โครงการทุกโครงการ 

เป็นสิ่ งที่สําคัญทั้งหมด อันไหนจะทําก่อนทําหลังแล้วแต่ เราจะมาพิจารณา
ความสําคัญอีกครั้ง ที่สําคัญก็คือตอนนี้เงินยังไม่เข้ามาตามที่ท่าน ผอ. กองคลังชี้แจง 
เงินของเทศบาลตามที่เรารู้กัน เราเอามาจัดสรรให้แต่ละหมู่บ้านก็จะได้จํานวนที่น้อย 
อย่างเช่นหมู่ที่ 2 ต้องการเสียงตามสาย ในงบประมาณ 300,000 บาท  หมู่อ่ืน ๆ 
ก็มีในโครงการไว้หมด แต่เงินยังไม่ตกมา แต่ถ้าเกิดเงินมาเมื่อไหร่หมู่สองก็รับไปเลย 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอเงินเข้ามาก่อน กระผมก็ขอทําความเข้าใจกับทุกท่านเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

นายมงคล   ช านาญการ  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
รองนายกเทศมนตรี ท่าน ท่านคณะผู้บริหารท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านผอ. กองช่างกองคลังและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านผมขออนุญาตเสริมท่านนายกตามที่ท่านสุเชาวน์ เสนอป้ายบอกทาง
ผมได้เซ็นหนังสือ ไปเมื่อ 2 วันที่แล้ว งานทําป้ายนี้จะต้องเป็นงานจ้างเหมา ผมก็
ขอให้กองช่างได้ไปดู เงินจ้างเหมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะติดลบ ตอนนี้เรายังไม่รู้จะหาเงิน
ที่ไหนไปจ้างเหมาที่จะทําเก่ียวกับท่อ หมื่นกว่าบาทและอีกจุดหนึ่งก็ประมาณ 4 หมื่น
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กว่าบาท  ตอนนี้เราก็จะขอทําไปเป็นอย่างๆไป วันหน้าเราอาจจําเป็น ต้องหาเงิน
ส่วนอ่ืนมา งานจ้างเหมางานวัสดุเนื่องจากเราเหมางานมากเราแก้ไขเกี่ยวกับท่อ
เกี่ยวกับถนนหนทางมากเราเอาเงินจ้างเหมาไปแก้ไขปัญหาทุกคนคงเข้าใจตามนี้นะ
ครับ  

 
นายธนบัตร   จักร์ค า  เรียนท่านประธานสภาเลขาสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่านคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา   ท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านผอ. กองช่างกองคลังและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตอนนี้เราอยู่ 

ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ซึ่งมีเรื่องอยากจะเสนอให้ทางคณะผู้บริหารและท่านสมาชิก
สภา พิจารณาว่าสมควรหรือไม่ สืบเนื่องมาจากผม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
ติดตามแผนและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลเราก็มีกํานันเป็นกรรมการด้วย วัน
นั้นก็ได้มีมติให้ผมเป็นประธานกรรมการติดตามแผน ซึ่งในวันนั้นเราได้มีการประชุม
ได้มีความคิดเห็นอยากจะเสนอให้สภาพิจารณา และเสนอให้ทางคณะผู้บริหารว่า
สามารถทําได้ไหม ซึ่งมีความคิดเห็นจากคณะกรรมการที่ได้แบ่งแยกออกมาอันดับ
แรกคือเสนอให้ทางคณะท่านผู้บริหารในแต่ละหมู่บ้านส่วนมากจะมีแผนพัฒนา
หมู่บ้านของเขาและเขาก็จะมีการประชุมแต่ละหมู่บ้านมีการประชาชนมีความ
เดือดร้อนมีความต้องการของชาวบ้านอันดับแรกเป็นโครงการอะไรถึงจะเสนอให้ทาง
คณะผู้บริหารเวลามีงบประมาณหรือจัดทํางบประมาณก็ขอทําแผนพัฒนาหมู่บ้านที่
เขาได้เสนอมาเอามาพิจารณาว่าแต่ละบ้านเขาเดือดร้อนอะไรถ้าหากว่าเกินกว่าจะ
เป็นเกินงบประมาณของเราช่วยส่งต่อไปที่อ่ืนแต่ถ้าอยู่ในงบประมาณที่เราสามารถ
ดําเนินการได้ ก็อยากจะให้ท่านคณะผู้บริหารช่วยพิจารณาเพราะแต่ละหมู่บ้านเขาจะ
มีแผนของเขาแต่ความต้องการของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันอันนี้ประเด็นแรกประเด็น
ที่สองก็คืออยากจะให้คณะผู้บริหารถ้ามีงบประมาณเพียงพอก็ขอให้ท่านทําตาม
นโยบายตอนที่ท่านหาเสียงไว้ท่านจะทําโครงการอะไร เพราะท่านได้เคยพูดกับ
ชาวบ้านไว้ว่าจะทําตรงนั้นจะทําตรงนี้ เมื่อท่านได้เข้ามาแล้วก็ขอให้พิจารณา อีกเรื่อง
หนึ่งที่วันนั้นทางคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นว่าโครงการต่างๆที่จะทําต่อไปนี้
ก็ขอให้เสนอทางสภาพิจารณาหรือว่าร่วมกับคณะผู้บริหารเมื่อสมัยก่อนเวลาการ
ตรวจรับงาน ก็จะมีคณะกรรมการตัวแทนในชุมชนในหมู่บ้านร่วมตรวจสอบด้วย จํา
ได้ว่าบ้านละ 2 ท่าน แล้วตอนนี้ มันหายไป มันทําให้การแต่ละครั้งที่ออกมา ที่เราทํา
ไปแล้วเราได้รับคําชมจากชาวบ้านว่าไม่ค่อยถูกต้องเพราะว่ากรรมการตรวจรับงาน
แต่ละงานไม่มีชาวบ้านไปร่วมตรวจสอบด้วยมีแต่กรรมการที่แต่งตั้งจากเทศบาล 
ตอนนี้การทํางานต่างๆชาวบ้านจะถ่ายรูปลงไปในเฟซใน Line ที่ผมได้ติดตามช่วง
หลังๆมานี้ ทั้ง สตง.  ปปช. ลงมาตรวจสอบ แสดงว่าที่เราทําไปไม่ค่อยถูกต้องฉะนั้น
ต่อไปนี้ขอให้ท่านทําให้ถูกต้องตามสเปคตามงบประมาณที่ลงไปและผู้รับเหมาที่เรา
เอามาทําขอให้มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นผมอยากจะเสนอแนะเราสมควรหรือไม่ขอให้มี
ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานร่วมตรวจสอบงาน ผมก็อยากจะ
ขอให้พิจารณาครับ อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับคําร้องบางครั้งสมาชิกสภาเขียนคําร้อง
เข้ามา แต่ส่วนน้อยที่จะได้รับตอบแล้วมันก็เงียบไปหรือล่าช้าเพราะฉะนั้นงานพวกนี้ 
ถ้าท่านมีงบประมาณก็ทําให้เขาแต่ถ้ายังไม่มีท่านก็อย่าเพ่ิงไปรับปากเพราะฉะนั้น
ต่อไปผมขอเสนอว่าเวลาจะทําอะไรขอให้ไปติดตามดูว่ามันมีคุณภาพหรือไม่มันสมกับ
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เงินงบประมาณที่เราลงไปหรือไม่ ผมก็ขอฝากช่วยพิจารณา ว่าจะทําอย่างไรให้
เทศบาลของเราไม่มีข้อครหา อย่างไรแล้วผมก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ 
 
 

นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภา ท่านท่านคณะผู้บริหารท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านผอ. กองช่างกองคลังและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านผมเห็นด้วยกับท่าน สท.ธนบัตร เรื่องการตรวจงานเมื่อก่อนที่ผ่านมาก็
จะมีกรรมการของหมู่บ้านร่วมตรวจด้วย อย่างงานบางงานถ้ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมา 
อย่างน้อยก็ยังมีชาวบ้านที่จะต้องร่วมรับผิดชอบอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับอีกเรื่อง
หนึ่งคือเรื่องแตลมแล้งหรืออาคารแบ่งน้ํา นายฝายฝากมาว่าปีนี้ก็ขอให้ ติดตามให้
ด้วย อย่างไรก็ตามก็ขอให้ปีนี้เอาให้มันดี ผมก็ขอฝากคณะผู้บริหารด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่
ได้รับการร้องเรียนมาเรื่องเก็บขยะบ้านมะกอก ผมก็รู้ว่าเจ้าหน้าที่ออกทํางานแต่เช้า 
แม่ค้าแม่ขายฝากบอกมาว่า ตอนเช้าไม่ต้องไปเก็บที่ตลาดเพราะจะทําให้การจราจร
ติดขัดอีกอย่างหนึ่งคือมันเหม็นขอให้เก็บสายๆหน่อยให้เลยเวลา 8.00 น ขึ้นไปผมก็
ขอฝากหน่อยนะครับ  

นายธีรชัย  ศรีวิชัย  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภา   ท่าน คณะผู้บริหารท่านกํานันผู้ใหญ่บ้าน ผอ. กองช่างกองคลังและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่านผมขอพูดเรื่องบ่อขยะเพราะว่าบ่อขยะอยู่ใกล้ที่ของผม ผมเป็นห่วงเรื่อง
สภาวะแวดล้อม บ่อขยะของเรามีพ้ืนที่น้อยและก็เต็มผมมาสังเกตทุกวันนี้การคัดแยก
ขยะมันหละหลวมไป ที่เราเก็บค่าขยะ 15 บาทมันน้อยไปหรือว่าอย่างไร ผมก็เลยตั้ง
ความคิดของผมเสนอในที่ประชุมสภาว่าจาก 15 บาท  เราขึ้นเป็น 20 บาทจะได้
หรือไม่เพราะตรงนี้ ก็มีทั้งกํานันแล้วผู้ ใหญ่บ้านมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย 
เพราะว่าทุกวันนี้ผมเห็นว่าการคัดแยกขยะมันหละหลวมไป อีกอย่างหนึ่งที่การ
ท่องเที่ยวมาประชุมเม่ือสองสามวันที่ผ่านมา บ้านแม่ฮวกก็ได้เสนอชุมชนคัดแยกขยะ
เป็นจุดเด่นของตําบลให้เป็นการท่องเที่ยวถ้ามาที่นี่แล้วจะต้องไปดูการคัดแยกขยะที่
บ้านแม่ฮวกผมก็อยากจะให้ภาพลักษณ์ทั้งตําบลเด่นไปด้วย ผมอยากจะเสนอให้
เป็นไปในเชิงบวก ถ้าเราไม่อยากเห็นบ่อขยะปิดจะต้องมีการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง
ผมขอปรึกษาท่ีประชุมสภาเพราะว่ามีกํานันผู้ใหญ่บ้านร่วมด้วยขอขอบคุณครับ  
 

นายอุดม   จ าปา  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขาสภา ท่านสมาชิกสภาคณะผู้บริหารทุกท่าน 
กํานันตําบลไหล่หิน  ผมขอชี้แจงที่ท่านสมาชิกสภาได้เป็นห่วงเก่ียวกับการคัดแยกขยะผมไปเป็นวิทยากรที่ 

เทศบาลตําบลนาแก้ว ซึ่งที่นั่นเขาไม่หวั่นเรื่องงบประมาณจัดให้เต็มที่ ผมมาดูตําบล
เราเดินไปได้มากกว่าเค้า บ้านผมเป็นหมู่บ้านนําร่องบ้านเราน่าจะไปไกล แต่ชะงัก
ตรงไหน ติดที่ผู้บริหารไม่สามารถนํางบประมาณไปลงได้  ผมไม่ได้จะมาขอ
งบประมาณเพียงแต่อยากให้เรามาบริหารมาบูรณาการร่วมกัน ผมก็อยากให้ผู้บริหาร
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เห็นความสําคัญของตรงนี้วันหนึ่งถ้าชาวบ้านแม่ฮวกลุกฮือ
ขึ้นมา ขยะท่านจะไปทิ้งตรงไหนที่ผ่านมา มีแต่ ปปช.และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เข้ามาน้ําไหลเข้าที่ทุ่งซี่รี่  ความจริงเป็นคนที่เดือดร้อนที่สุดผมก็ไม่อยากจะทําในเมื่อ
ท่านรับปากว่าจะแก้ไข ผมเชื่อเหลือเกินว่าวันหนึ่งบ่อขยะตรงนั้นเต็มแล้วท่านจะไป
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ทิ้งตรงไหน มันเป็นปัญหาที่จะตามมาภายหลังท่านจะต้องแก้ตรงนี้ เบื้องต้นท่าน
จะต้องแก้ปัญหาการคัดแยกขยะในตําบลให้ได้ ผมก็ขอฝากทางเทศบาลด้วยนะครับ 
ที่ท่าน สธ.ธนบัตร พูดมาเมื่อสักครู่เกี่ยวกับ แผนพัฒนาชุมชน ทุกหมู่บ้านได้ทํา
ทั้งหมดเพราะว่าอําเภอได้บังคับให้ทําแผนชุมชนก็คือมาจากชาวบ้าน 1 ให้เจ้าหน้าที่
เทศบาลเก็บไว้ 1 ฉบับอยู่อําเภอ 1 ฉบับ อีก1 ฉบับอยู่ที่จังหวัด อีกฉบับได้อยู่ที่
ชาวบ้าน 1 ฉบับแต่ในการพัฒนาไม่เคยได้รับ แผนจากหมู่บ้านดึงขึ้นมาให้กับ
เทศบาล แต่ชาวบ้านไม่ได้เคยรับประโยชน์จากตรงนั้น ผมก็เห็นใจแต่แผนจาก
ชาวบ้านไม่สามารถที่จะมาดําเนินการ  เช่นเสียงตามสาย เสียงไม่ดีด่าผู้ใหญ่ไม่ได้ยิน
ดาผู้ใหญ่ของบประมาณมันไม่มี บางบ้านก็โอเค แต่บางบ้านก็คงจะไม่ได้ อย่างเช่น
บ้านไหล่หิน มีหลายพวก อย่างผู้ใหญ่ไชยานําเงินตัวเองซื้อเสียงตามสายเอง อันนี้ผม
ก็ขอฝากท่านไว้ ขอให้แก้ทีละบ้าน ผมเชื่อว่าทุกหมู่บ้านมีปัญหา แก้ทีละหมู่บ้านก่อน 
อีกเรื่องหนึ่งผมขอฝากท่านผู้บริหาร โครงการที่ผมมาดู โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ท่านมีงบประมาณ 2 หมื่นท่านใช้ไปแปดพันกว่าบาท ผม
เข้าเวรกับเทศบาลเดี๋ยวท่านปลัดอําเภอจะมาตรวจ ท่านมีงบประมาณแต่พวกผมไม่มี
งบประมาณแต่เรามาเพ่ือมาบูรณาการกับเทศบาล แต่ทําไมงบประมาณที่เหลือแปด
พันกว่าบาทแต่ทําไมท่านไม่เอาออกมาใช้ พวกผมก็มาช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับท่านผม
ก็ขอฝากทางผู้บริหารให้เข้าใจ แล้วผมขอเสริมเกี่ยวกับ ปปช. ที่เข้ามาตลอด ท่าน
มองข้ามชาวบ้าน ท่านมีกรรมการตรวจสอบการจ้าง อยากให้มีกรรมการตรวจจาก
หมู่บ้าน อย่างน้อยก็เป็นเกราะป้องกันให้กับพวกท่าน อันนี้ผมก็ขอฝากกับท่าน แล้ว
ผมก็อยากจะให้ท่านผอ. ชี้แจงโครงการโคกหนองนาโมเดล ท่านติดตรงไหนชี้แจงกับ
ผู้ใหญ่ผมจะได้ไปชี้แจงกับชาวบ้านและคนท่ีรับโครงการฯ อันนี้ผมก็ขอให้ท่าน ผอ.ได้
ชี้แจง และอีกโครงการหนึ่งที่ผมได้เข้าไปร่วมกลับพัฒนาชุมชน ของเทศบาล บ้านเทิด
ไท้ ก็ไปได้บ้านแม่ฮวก ผมไปขอได้มา 50,000  บาท อันนี้ก็คงจะไม่ดีเทศบาลก็คง
จะเป็นทางด้านช่างแล้วก็ชาวบ้านไปช่วยก็จะเป็นประมาณเสริมของกาชาด เอามาให้
ผู้ยากไร้ที่ไม่มีบ้านอยู่อันนี้ผมก็ขอฝาก ท่านผู้บริหารช่วยดูแลตรงนี้ด้วยวันนี้ผมก็ขอ
เป็นตัวแทนของผู้นําเสนอแนะให้เราได้บูรณาการด้วยกันผมก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ 

 
นางนิชชยา   อินพิรุด  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่านคณะ 
เลขานุการสภา ผู้บริหารท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านผอ. กองช่างกองคลังและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

สําหรับในส่วนของดิฉันจะมีเรื่องเสริมเกี่ยวกับที่หลายๆท่านได้พูดถึงข้อสังเกตหรือ
ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ข้อสังเกตมีทั้งหมด 6 
ข้อแต่ที่เราเน้นย้ํากันส่วนมากก็คือต้องการให้มีประชาชนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมเป็น
กรรมการตรวจสอบงานจ้างได้ข้อสรุปว่าท่านต้องการตรงนี้ เทศบาลเห็นว่า มันก็
ปลอดภัยดีที่พ่ีน้องชาวบ้านได้มาร่วมเป็นกรรมการตรงนี้ ดิฉันขออนุญาตนําเรียน
ชี้แจงในข้อ กฎหมายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
ประกอบไปด้วยประธาน 1 คนกรรมการอย่างน้อย 2 คน กรรมการมาจากเจ้าหน้าที่
ของเราประธานก็ส่วนมากจะเป็น ผอ. กอง แต่งตั้งจากข้าราชการลูกจ้างประจําก็ได้
พนักงานราชการก็ได้พนักงานมหาวิทยาลัยในกรณีที่เป็นมหาวิทยาลัยพนักงาน
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หน่วยงานของรัฐ หรือท่ีเรียกชื่อ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสําคัญ วรรคสุดท้ายคือในกรณีจําเป็น หรือเพ่ือประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการก็ได้แต่จํานวนกรรมการที่เป็น
เป็นบุคคลอ่ืนจะต้องไม่มากกว่ากรรมการตามวรรคหนึ่ง หมายถึงในวรรคหนึ่งมี
กรรมการ 3 คน อันนี้ขออนุญาตชี้แจงแทน ผอ. คลัง และการประชุมในวันนั้นเขาจะ
บอกว่าไปประชุมหมู่บ้านทุกครั้งเรียงลําดับ 1-3 ทุกหมู่บ้านตลอดเลย แล้วทําไม
โครงการของเขาที่เรียงลําดับมามันถึงไม่เข้าในเทศบัญญัติของเราเลยอันนี้คือเสียง
สะท้อนจากกรรมการในวันนั้นอีกเรื่องวันนั้นดิฉันได้ไปประชุมผู้บริหาร อบท.   วันที่ 
23 ธันวาคม ก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันแต่เรื่องที่สําคัญที่เกี่ยวกับเทศบาลก็คือการที่
เราไปดําเนินการในพ้ืนที่ป่าชุมชน ปัจจุบันนี้คทช. ได้รับอนุญาต ประมาณ 4 ป่า เป็น
จํานวน 13,000 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในที่ของงาว อันนี้ท้องถิ่นสามารถดําเนินการได้เลย
ไม่ต้องขออนุญาตเพราะว่าเขาอนุญาตให้แล้ว ที่เหลืออีก 60000 ไร่ คือ 27 ป่า 
กําลังดําเนินการอยู่ คทช. รอการ ประชุมจากท้องถิ่นเพ่ือเห็นชอบเอาพ้ืนที่เข้า
โครงการก็แสดงว่าที่ อ่ืนเขาก็มีปัญหาอย่างเราเหมือนกันเขาก็ได้ลงพ้ืนที่มาแล้ว
โดยเฉพาะอําเภองาว และขอเสริมเรื่องการประชุมคณะกรรมการติดตามผลฯ ว่า
คณะกรรมการติดตามผลต้องการไปติดตามผลด้วยว่าถนนเส้นนั้นทําไปแล้วเป็น
อย่างไรได้คุณภาพดีหรือไม่ เขาต้องการทําหน้าที่ติดตามผลงานของเขา สําหรับดิฉันก็
มีเรื่องที่จะนําเรียนเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ 
 

นายมงคล  แผ่นค า  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
นายกเทศมนตรี   ท่าน ท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านผอ. กองช่างกองคลังและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็ขอ 

ชี้แจงตามท่ีท่าน ได้เสนอมาต้องขอขอบคุณมากครับบางครั้งฝ่ายบริหารก็ไม่รู้  การที่
เราประชุมกันก็มาช่วยกันแก้ไขปัญหา ปัญหาทุกอย่างมีทางออก เรื่องแผนหมู่บ้าน
สําหรับแผนหมู่บ้านนั้น ทางหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็มีความสําคัญที่จะทําก็ต้อง
ประสานกับทางสมาชิกสภาฯทางสมาชิกสภา ก็ต้องมาเสนอว่าอันไหนสําคัญจําเป็น 
ก็ต้องมาเข้าในแผนที่ได้ชี้แจงไปแล้วบางครั้งก็ช้าไป ก็ต้องขอขอบคุณที่ทาง สท. 
เสนอมา อันนี้ก็จะต้องหาวิธี ว่าจะทําอย่างไรให้มันดีขึ้น อีกเรื่องหนึ่ งก็คือเรื่อง
โครงการที่จะมีกรรมการตรวจรับงานจะให้แต่งตั้งชาวบ้านมาร่วมด้วยสําหรับเรื่องนี้
ผมก็เห็นดีด้วยเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง สิ่งต่างๆโครงการต่างๆที่ทํามา ที่มีปัญหานายกก็
ต้องไปตามแก้ พวกเราก็ต้องช่วยกันไม่ว่าจะน้ําเหม็นถนนหนทางที่ทําต่อไปผมจะ
ไม่ให้พลาดทําให้ดี กรรมการตรวจรับที่เห็นว่าผู้รับเหมาทําไม่ดีก็ไม่ต้องให้ผ่าน ถ้าทํา
แล้วก็จะต้องทําให้ดีให้มีคุณภาพ อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแตลมแรงเราจะต้องศึกษากับ
กองช่าง ตอนนี้เราก็ต้องใช้งบซ่อมแซมไปก่อน ปีหน้าจะซ่อมให้ ต่อไปการเก็บขยะ 
เขาออกเช้าไปก็จะต้องมาคุยกันงานป้องกันก็ต้องคุยกัน ว่าจะแก้ไขกันอย่างไร และที่
ท่าน สท.ธีรชัย ว่าให้เก็บค่าขยะจากเดิม 15 บาท เป็น  20  บาท  จะเป็นไปได้
หรือไม่ทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ที่พวกเราในที่ประชุมนี้ สําหรับบ่อขยะมันเต็มเราก็ต้อง
ช่วยกันแก้ไขแต่ผมมีแนวโน้มว่าจะเอาขยะนี้เอาทิ้งที่ อบจ. เพราะว่าตอนนี้เราได้ทํา 
MOU กับ อบจ.แล้ว ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับรองผู้ว่า ขอรถสักคันเพ่ือที่จะเอารถขน
ขยะไปทิ้งท่ี อบจ. ต่อไปผมก็ขอเชิญ ผอ. กองช่าง ได้ชี้แจงในเรื่องต่อไปนะครับ 
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นายเจริญ   โสพันธ์  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
ผอ.กองช่าง ท่านท่านคณะผู้บริหารท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านผอ. กองช่างกองคลังและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านผมขอชี้แจงโครงการโคกหนองนาก่อนอ่ืนขอพูดเรื่อง พรบ. ทําไม 
พรบ. นี้ถึงถูกยกเว้นถ้าเราไม่เข้าใจเรื่อง พรบ.ท่านก็จะไม่เข้าใจเรื่องโคกหนองนา ผม
ก็จะสรุปก็ที่สําคัญสําคัญมาพูดให้ฟังการขุดดินตามพรบ. ให้ปากบ่อมีระยะห่างจาก
แนวรั้วหรือที่สาธารณะ 2 เท่าของความลึกของบ่ออันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่ 2 
ความลึกตั้งแต่ 3 เมตรลงไป ให้มีการออกแบบการป้องกันการพังทลาย ของดินโดย
วิศวกรแล้วก็หลักๆก็คือ เนื้อดินลักษณะนี้ก็คือเน้นพ้ืนที่กับความลึกของการขุดสระ
และเกี่ยวกับข้อกฎหมายและโทษกรณีที่ขุด น้อยกว่า 2 เท่าตามพรบ ลึกเกิน 3 
เมตรถ้ามีการพังทลายหรือมีคนตกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นเจ้าของที่
กับเจ้าของรถที่อยู่ระหว่างดําเนินการจะต้องรับผิดชอบ  ถ้าดําเนินการแล้วเสร็จมีคน
ไปตกหรือดินไปถ่างรั้วของเขา ก็สามารถร้องได้มันเป็นคดีอาญา ทั้งปรับทั้งจํา จาก
ข้อกฎหมายนี้ถูกยกเว้นโดยโครงการโคกหนองนาใช้มาตรา 7 แม้แต่เจ้าของที่ก็ไม่ได้
รับผลกระทบ คนที่ได้รับผลกระทบก็คือช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการ
จ้างโดยตรง เพราะเจ้าของที่เจ้าของโครงการทํางานเสร็จเดือนมกราคม คืองานสิ้นสุด
เบิกจ่าย เราก็จะกลับมาทางช่างคุมงานว่าพรบตัวนี้คุ้มครอง คณะกรรมการชุดนี้และ
ผู้ควบคุมงานแล้วโดยเงื่อนไขเมื่อสักครู่ผมส่งลายทางผู้ใหญ่เกียงไกร แบบผังโครงการ
ให้ท่านสมาชิกและผู้นําหมู่บ้านให้ท่านเปิดดูแล้วผมจะอธิบายต่อดูขนาดของโครงการ
ความลึกไม่น้อยกว่า 4 เมตร ความชันของตลิ่งมีความชันมาก ความเสียหายเขาจํากัด
พ้ืนที่ 1 ไร่ในการดําเนินการ ผมได้ไปประชุมที่จังหวัดมีโอกาสได้คุยกับกลุ่มช่าง ที่
ได้รับงานตัวนี้ปัญหาก็คือ ปัญหาเรื่องความลึก 1 ปัญหาเรื่องแบบ บางที่ขุดหลุมไป
แล้วเจอดินทราย ขุดไม่ได้ต้องแก้แบบ แล้วก็ตามที่ดินที่มาวางมันล้นไม่สามารถขน
ออกไปข้างนอกได้ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องดินที่ขุด  2 ปัญหาเรื่องน้ํา รถแบ็คโฮลงไป
ขุดลึกไม่ได้ สุดแขนของมันคือ 4 เมตร ความเหมาะสมของพ้ืนที่อย่างน้อย 3 ไร่ ผม
ได้คุยกับกํานันวันนั้นถ้าเราใช้แบบดินร่วนหรือดินทรายก็ต้องคุยกับเจ้าของงานว่าจะ
ยอมหรือไม่เอาความลึกที่ 3 จะได้หรือไม่ เพราะว่าดินบ้านเรามันเป็นดินเหนียว ดิน
เหนียวมันก็คือจะต้อง 4 เมตรลงไปก็คือ หมายความว่าบ่อเล็กใหญ่จะเป็น 7-10 
เมตร เพราะเขาเอาสเปคของดินถ้าหมู่บ้านเรา ถ้าใช้แบบดินทรายล้วนแล้วเจ้าของ
โครงการเห็นทางกองช่างก็พร้อมที่จะเข้าไปร่วมคือแบบ 3 เมตรกับ 2 เมตรครึ่งครับ
ขอบคุณครับ 

 
นายทรงพล   โยสิทธิ์  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ ท่าน ท่านคณะผู้บริหารท่านกํานันผอ. กองช่างกองคลังและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ในการคัดแยกขยะ ทางเทศบาลก็มีนโยบายที่จะให้หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมาคัดแยก 
ขยะแต่เดี๋ยวนี้สมมุติเรามาขึ้นถังขยะชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนแน่นอนเพราะว่า
นโยบายของเทศบาลอยากจะให้คัดแยกขยะแล้วจะลดรายจ่ายในการเก็บถ้ามีการ
ประชุมผมจะชี้แจงชาวบ้านผมก็จะโดนตีเตียนข้อ 2 ก็คือโครงการมี 42 โครงการ
โครงการที่สร้างซ่อมแซมหรือทําอันนี้งบเบิกจ่ายเต็มข้อ 1 ถึงข้อ 28 ผมมาดูแล้วงบ
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แต่ละตัวมันก็เหลือจ่ายกลายเป็นเงินสะสม ผมได้ไปดูแล้วเป็นห่วงถ้าจะตกอยู่ที่งบ
สะสมมันจะเป็นจ่ายยากแต่ผมขอให้ฝ่ายบริหารเอามาตั้งงบประมาณเป็นหอกระจาย
ข่าวและกล้องวงจรปิดเพราะว่ากล้องวงจรปิดทุกคนบางครั้งก็มองข้ามไป ถ้าเรามีงบ
กล้องวงจรปิดแต่ละปี ถ้าเรามีการตรวจกันตรงนั้นตรงนี้มีการสุ่มตรวจ และคนทําผิด
ออกจากถนนไปเราก็สามารถรู้สถานที่มันไปและอีกเรื่องนึง ที่ว่าจะให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านร่วมตรวจสอบโครงการ การทําโครงการในหมู่บ้านถ้าไปพบคนใกล้ชิดคนรู้จัก 
ก็เป็นน้ําท่วมปาก แต่ถ้าเป็นคนนอกมาทําคนในหมู่บ้านก็สามารถติตําหนิได้ ทางที่ดี
ทางฝ่ายผู้บริหารควรจะให้ผู้รับเหมาข้างนอกมาทํา เราก็จะได้ตําหนิติเตียนได้เต็มที่
ผมก็ขอฝากไว้ตรงนี้ครับ  
 

นายชาญยุทธ  ไชนานนท์ เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา ทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหารท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านผอ. กองช่างกองคลังและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านผมขออนุญาตนําเสนอปัญหา 3 ข้อข้อแรกก็คือเรื่องขยะตามที่ท่าน
สมาชิกได้เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าเก็บขยะ ซึ่งเราก็ได้ทําการคัดแยกมาหลาย
ปีแต่ไม่มีความคืบหน้า บ้านอ่ืนก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ผมคิดว่าที่ทิ้งขยะของ
เรามีเนื้อท่ีจํากัดเพราะว่าตําบลเรายังไม่มีการคัดแยกขยะอย่างแท้จริง ผมคิดว่าต่อไป
มันจําเป็นจะต้องไปทิ้งที่ทิ้งขยะของจังหวัดลําปางซึ่งก็จะมี ค่าใช้จ่ายรายการขนส่ง
ขยะเพ่ิมมากขึ้น เราเก็บค่าขยะ 15 บาทมาเป็น 20 ปีแล้วซึ่งในปัจจุบันค่าใช้จ่าย
อะไรต่างๆ มันเพ่ิมแค่เฉพาะคนงานเก็บขยะก็ไม่พอแล้ว อีกเรื่องหนึ่งการที่เราจะให้
ทุกหมู่บ้าน คัดแยกขยะให้ได้ เราจําเป็นจะต้องขึ้นค่าขยะผมขอเสนอให้เก็บเดือนละ 
100 ถ้าบ้านใดเขาคัดแยกขยะ ก็ลดค่าขยะลงมา 70-80% ทําให้เหมือนบ้านแม่
ฮวกไม่งั้นมันก็ไม่สําเร็จสักทีเรื่องที่ 2 ก็คือตามที่ท่านปลัดสุบินได้มีโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์โฮ่งป่ายาง ซึ่งก็ดีข้ึนมามากผมก็อยากจะฝากทางท่านนายกให้ดําเนินการสาน
ต่อในโครงการปรับภูมิทัศน์นี้แล้วก็ปลูกต้นยางทดแทนเรื่องที่ 3 ก็คือ มันไม่ใช่เป็น
งานของเทศบาลของเรา เป็นงานท่อส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําแม่ฮวกแม่เหินที่ทาง
สํานักงานทรัพยากรน้ําได้มาดําเนินการขุดร่องและได้วางท่อไปแล้วอยากถามว่า
เพราะอะไรถึงไม่ได้ดําเนินการต่ออีกนานเท่าไหร่ถึงจะดําเนินการต่อไปผมขอฝากถาม
ท่านนายกให้ฝากถามไปยังสํานักงานทรัพยากรน้ํา  
 

นางนิชชยา   อินพิรุด    สําหรับเรื่องขยะที่ทราบว่าทุกท่านก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากจากการไปประชุม 
เลขานุการสภา ครั้งล่าสุดได้ข้อมูลมาก็คือการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเคยได้ทํา MOU กับ 

อบจ.ไว้แล้วอย่างไรก็ตามเราก็ต้องไปทิ้งขยะกับเขาและการประชุมที่ผ่านมาได้รับแจ้ง
ว่าจะปิดบ่อขยะทุกท่ีที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เริ่มตั้งแต่ปี 65 เป็นต้นไปเขาก็จะเริ่มปิดบ่อ
ขยะ การลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะที่ป่าก็จะต้องดําเนินการตามกฎหมาย เขาคิด
ค่าขยะเป็นตันปี 65 เริ่มจาก ตันละ 220 บาท ปีต่อไปก็จะขึ้นปีละ 70 บาทต่อตัน 
ดิฉันคิดว่าต่อไปบ่อขยะของเราก็คงจะต้องโดนปิด ภาระค่าใช้จ่ายของเราก็จะเพ่ิม
มากขึ้นดิฉันก็ขอนําเรียนท่านทั้งหลายไว้ ณ ที่นี้ 

 
นายทรงพล   โยสิทธิ์  ประเด็นเรื่องขยะการคัดแยกขยะคือทางหมู่บ้านก็ได้ทําไปแล้ว ตอนนี้เราจะต้องไปทิ้ง 



 - 17 - 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5   ขยะที่ อบจ.จัดไว้ เราก็ต้องมาคิดว่าค่าขยะหลังคาละเท่าไหร่สมมุติว่า ถ้าเราบวกลบ 
คุณหารแล้วคิดหลังคาละ 100 บาท จากคนที่ทํางานเหมือนกันเขาก็ไม่มีเวลามาคัด
แยกขยะ แต่ถ้าเทศบาลมีความชัดเจนแล้วก็อยากจะให้ออกไปชี้แจงกับชาวบ้าน ว่า
เป็นลักษณะนี้ขอให้ท่านหัวหน้า เมื่อหมู่บ้านมีการประชุมขอให้ไปชี้แจงด้วย  
 

นางนิชชยา  อินพิรุด - จากการไปนําเสนอการขอรถบรรทุกขยะในงบเงินอุดหนุนปี 66 เราคาดหวังว่า 
เลขานุการสภา เทศบาลอาจจะได้รับงบประมาณอุดหนุน ทั้งนี้ อยากฝากท่านผู้บริหารเข้าไป

ดําเนินการหน่อยนะคะ เพราะถ้าหากต้องปิดบ่อขยะจริงๆ และต้องขนขยะไปทั้งที่ 
บ่อกําจัดขยะของ อบจ. และไม่มีรถขยะเพ่ิม จะเกิดความเดือดร้อนต่อชุมชนได้ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  - ครับขอขอบคุณ เลขานุการสภาครับ เรียนเชิญท่าน ผู้ใหญ่เกรียงไกร จําปา ครับ 
ประธานสภา                         
 
นายเกรียงไกร จ าปา - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผู้นําชุมชนทุกหมู่บ้านครับ กระผมอยากให้ดูผลการ

ดําเนินงานในปีงบประมาณ 2564 กระผมอยากเห็นการพัฒนาของตําบลของเรา
แบบเคลื่อนไปพร้อมกันเท่ากันทุกหมู่บ้าน กระผมมองเห็นการทํางานจะมองเห็น
งบประมาณในปี 2564 ว่างบประมาณได้ มีการทําแผนพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านส่ง
ให้กับทางเทศบาลและ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระผมอยากให้เทศบาล นํา
ปัญหาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน และการเขียนคําร้องในการขอความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะกับผมดูแล้วแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 
2564 หมู่บ้านมะกอกหมู่ที่สี่มีการพัฒนาโครงการเพียงอย่างเดียวก็ผมดํารงตําแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านมาประมาณสองถึงสามปีและได้นําปัญหาของหมู่บ้านเขียนแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนพัฒนาตําบลแผนพัฒนาของอําเภอแต่ปัญหาที่ผมเสนอของหมู่บ้านก็
ไม่ได้หยิบยกมาพัฒนา เนื่องจากผมมองว่า มีแผนแต่ละแผนมีการพัฒนาในแต่ละ
หมู่บ้านอยากให้เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้านไม่อยากให้ไปกระจุกอยู่แค่หมู่บ้านใดหมู่บ้าน
หนึ่งครับในส่วนเทศบาลนั้นรับคําร้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆจนอาจจะลืมไปว่าเรามี
แผนพัฒนาหมู่บ้านตําบลอยู่และยังไม่ได้ดําเนินการในบางส่วน  ผมจึงอยากจะฝากให้
ดําเนินการตามแผนพัฒนาเพราะจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดครับเพราะแต่ละหมู่บ้านก็
ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านเข้ามาเป็นพัฒนาตําบลทําให้มองเห็นถึงปัญหาของแต่ละ
หมู่บ้าน จึงอยากให้ดําเนินการพัฒนาตามแผนบ้างครับกับผมก็มีเท่านี้ครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  - ครับขอขอบคุณ ผู้ใหญ่เกรียงไกร จําปา ครับ เชิญท่าน สท.ประเสริฐ์ นิวาโต ครับ 
ประธานสภา                         
 
นายประเสริฐ์ นิวาโต  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กํานัน 
สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมได้ปรึกษากับท่าน

เลขานุการสภาเกี่ยวกับเรื่องการปิดบ่อขยะในปีงบประมาณ 2565-2566                
ท่านนายกได้ประสานไปทางอําเภอว่างบประมาณปีนี้ จ่ายขาดปี 2564 เสริมเข้าไป
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แล้วและรอ งบจากอําเภอมาและถ้าหากมีคําสั่งให้ปิดงบประมาณ 700,000 ตรง
นั้น ทางเราสามารถยกเลิกได้ไหมครับเพราะถ้าหากเราดําเนินการแล้วเกิดโดนการปิด 
ก็เท่ากับว่าเอาเงินไปท้ิงผมจึงอยากจะเสนอในความคิดเห็นว่าสมควร ครับ 

 
 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ท่าน สท.ประเสริฐ์ นิวาโต ท่านอื่นมีอะไรจะเสริมไหมครับ ถ้าหาก 
ประธานสภา ไม่มี เรียนเชิญ คณะบริหารชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 
 
นายมงคล  แผ่นค า   - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้อํานวยการ 
นายกเทศมนตรี กองทุกกอง กํานันผู้ใหญ่บ้านทุกบ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ บ่อขยะ

ทิ้งกับทางจังหวัดถ้าหากได้รถใหม่มา ทางบอกขยะของเรามีน้ําไหลทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ก็รอเราชี้แจงเรื่องแก้ไข ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงทางสภาของเราว่า
จะดําเนินการไป อย่างไร ต้องปรึกษาหารือกันก่อนแน่ชัดก่อนครับ และอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องภูมิทัศน์วัดไหล่หินหลวงที่จะดําเนินการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวครั้งก่อน                        
ทางราชภัฎลําปางได้ออกแบบการปรับภูมิทัศน์สกายวอล์คอย่างสวยงาม กระผมได้
ติดตามถามทางนั้น แจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายในการเขียนแบบและวางแผนการสร้าง
งบประมาณสิบกว่าล้าน และมีค่าเขียนแบบ อาจจะใช้งบประมาณหลักล้านเช่นกัน
กระผมคิดว่าทางเราไม่สามารถที่จะจ้างเขียนแบบด้วยงบหลักล้านได้เพราะเป็นเงิน
มากเกินไป และยังมีความเสี่ยง หากเสียค่าเขียนแบบส่งไปแล้ว จะได้รับหรือไม่อีก
หากว่าไม่ได้ก็เสียงบประมาณ ในการจ้างเขียนแบบหลักล้านนั้นกระผมปรึกษากับทาง
กองช่างว่าจะดําเนินการเป็นการปรับ ปรับภูมิทัศน์แต่จะสร้างในงบประมาณที่
เหมาะสมเป็นทางเดินลาด  ถ้าหากเราดําเนินการตามแบบสกายวอล์คที่ทางราชภัฎ
ลําปางออกแบบให้ก็อาจจะเป็นไปได้ยาก ที่สามรถสร้างได้ในอนาคตอาจมีการสร้าง
ทางเดินรอบวัดสร้างสะพานลงไปทางทุ่งนาปรับภูมิทัศน์ปลูกดอกไม้เหมือนปีที่ ผ่าน
มาและการทําขัวแตะ อาจจะทําสะพานข้ามไปยัง วัดไหล่หินไชยมงคล โครงการ
ต่างๆที่ผมกล่าวนี้มีโอกาสเป็นไปได้ส่วน การสร้างสกายวอล์ค ว่าเป็นการต่อยอดใน
อนาคตหากเราหางบประมาณอ่ืนๆได้ครับ และปัจจุบันจะส่งแบบตามที่ทางกองช่าง
ออกแบบส่งไปก่อนครับ อีกเรื่องนะครับอยากปรึกษาหารือเรื่องหลวงพ่อมหาป่า        
วันก่อนกระผมได้ประชุมปรึกษากับทางท่านสิริพงษ์ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ทางฝ่ายบริหารดําเนินการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยไปช่วยกันปรับ
ภูมิทัศน์ตัดหญ้าเคลียร์พ้ืนที่บริเวณตรงกู่ครูบามหาบาเจ้าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมี
หญ้ารก และมีแพลนว่าจะเทฟุตบาทรอบองค์ครูบามาหาพระเจ้า และจะมีการจัด
ผ้าป่าของโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลไหล่หิน ร่วมกับสํานักพุทธในวันก่อนเลขาสํานักพุทธ
เข้ามาประชุมกับฝ่ายบริหารเรื่องการจัดผ้าป่าครับ เงินที่ได้จากการจัดผ้าป่าจํานําไป
เทพ้ืนที่บริเวณรอบหลวงพ่อหมาป่าหากเงินคงเหลือ ให้เก็บเข้ากองกลางของโรงเรียน
ผู้สูงอายุกระผมประสานให้กับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เชิญประชุมคณะกรรมการวัด 
ในเรื่องการจัดผ้าป่าครับกระผมก็มีเท่านี้ใครมีอะไรจะเสริมเชิญครับ  

 
นายสุธรรม  จ าปา  - ครับขอขอบคุณท่าน นายกเทศมนตรีครับ เชิญ รองนายกเทศมนตรี นายมงคล   
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ประธานสภา ชํานาญการ ครับ  
 
นายมงคล  ช านาญการ  - ครับกระผมอยากเสริมเรื่องที่นายกท่านได้กล่าวไปนะครับ และในอีกหลายเรื่องๆ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่องบ่อขยะครับ อย่างที่ทราบกันว่าไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนว่าจะมีการปิดบ่อขยะของ

อปท.ในปีงบประมาณ 65-66 และในแต่ละพ้ืนที่ ควรมีความพร้อมแต่ในพ้ืนที่ของ
เรายังไม่มีความพร้อมถ้าหากมีการปิดบ่อ เกิดปัญหาแน่นอนเกี่ยวกับขยะเพราะขยะ
ตําบลเราค่อนข้างเยอะ และจะเกิดการทิ้งไม่ทันเพราะไม่มีรถขยะขนส่งขยะเพียงพอ 
ส่วนเรื่องรถขยะท่านนายกได้ฝากไปยังท่านรองผู้ว่าฯช่วยให้ท่านติดตามให้ได้
ดําเนินการเข้าไปพบท่านประมาณสองครั้ง เกี่ยวกับเรื่องขยะแต่จะได้เมื่อไหร่นั้นต้อง
รอครับ เพราะทางนั้นมีคณะกรรมการหลายท่านที่ร่วมพิจารณาแต่ทางเราก็อาจจะมี
หวังครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้นตามที่ผมได้ไปประชุมเมื่อวานเกี่ยวกับคนยอดฝากเรื่องนี้
ให้กับผู้ ใหญ่เกรียงไกรนะครับ เกี่ยวกับปัญหาพ่ีน้องชาวบ้านที่ถนนชํารุดได้
ประสานงานกับป่าไม้แต่พวกหน่วยการป่าไม้ศูนย์แม่เรียงบ้านมะกอกไม่ยินยอมต้องมี
หนังสือประชาคม และทําหนังสือถึงป่าไม้และทําหนังสือให้ส่งขออนุญาตถึงอธิบดี
กรมและโครงการนี้อาจจะล่าช้าสมาชิกสภาทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้กับ
ชาวบ้านในชุมชนได้รับตอบด้วยครับ เทศบาล พร้อมที่จะหางบประมาณและลงมือ
พัฒนาด้วยเหลือพ่ีน้องชาวบ้าน แต่ติดที่ป่าไม้ครับที่ท่านยกตัวอย่างมาก็น่ากลัวที่วัง
เหนือเข้าไปไม่ขออนุญาตก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าดังนั้นจึงต้องมีการ ประชาคม
และทําตามลําดับขั้นตอนของป่าไม้ครับ และอีกเรื่องเกี่ยวกับทุกๆท่านเป็นห่วงเรื่อง
คณะกรรมการที่เป็นประชาชนต่อไปนี้ตั้งประชาชนเข้ามาเพ่ิมอีกหมู่บ้านละหนึ่งคน 
เลือกคนที่รู้งานก่อสร้างก็จะเป็นผลดีครับ จะได้ไม่มีปัญหาอย่างที่แล้วมา และช่วยลด
ความกดดันให้กับคณะกรรมการตรวจงานด้วยครับจึงอยากฝากผอกองช่างกองคลัง  
ช่วยกันตั้ งครับและเงินสะสมเหลือจ่ายจากโครงการก็จะตกเป็นเงินสะสม
ปีงบประมาณนี้ได้ประสานงานกับ ผอ.กองคลัง แล้วว่าเงินสะสมเหลืออยู่ประมาณ 
800,000 บาท นําไปใช้สองโครงการ และนําไปส่วนอ่ืน 400,000 บาท ทํารั้ว
บอกขยะ 400,000 ทําตลิ่งชันบริเวณฝายเงินสะสมนํามาแก้ปัญหาเร่งด่วนที่มี
ปัญหาจริงๆเกี่ยวกับเรื่องลานครูบามหาป่าเจ้า กระผมนายกได้ประชุม กับคณะที่
ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุวันที่สี่จะมาร่วมประชุมอีกครั้งพร้อมเชิญกํานันผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมหารือกันและจะขอรองผู้ว่าฯมาเป็นประธานตอนนี้ให้ทางกองช่างประมาณการดู
ว่าราคาที่เทพ้ืนที่ ครูบามาหาป่าเจ้าจํานวนเท่าไหร่ครับ และเทศบาลเราได้รับรถตู้
จากการไฟฟ้าแม่เมาะหนึ่งคันน่าจะนํามามอบให้ทางเทศบาลประมาณกลางเดือนนี้
ครับแล้วทําการโอนชื่อเป็นเทศบาลตําบลไหล่หินก็สะดวกต่อทางเทศบาลของเราต่อ
การไปดูงานหรือเดินทางราชการอ่ืนๆก็สามารถใช้รถตู้ที่เป็นของตนเองได้แล้วครับ 
กระผมก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  - ครับขอขอบคุณ รองนายกเทศมนตรี  มงคล  ชํานาญการ ครับ เชิญ ท่าน
ประธานสภา   สท.ธนบัตร  จักร์คํา ครับ 
 
นายธนบัตร  จักร์ค า - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
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สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมอยากจะเสริมเรื่องบ่อขยะครับ หากความจริงที่ต้อง
ปิดบ่อขยะ หรือย้ายไปไว้ที่อ่ืน เพราะที่ทิ้งขยะของตําบลเราค่อนข้างแคบไม่สามารถ
ขยับขยายไปไหนได้อีก  ถ้าหากว่าย้ายไปไว้ที่อ่ืนหรือว่าปิดกระผมเห็นด้วยนะครับ              
จะเสียงบประมาณเท่าไหร่เพราะพ้ืนที่รับไม่ไหวแล้ว  แต่ก่อนดูเหมือนว่าจะไม่มี
ปัญหา แต่ปัจจุบันบ้านเมืองเกิดการพัฒนาและเจริญก้าวหน้า  แต่ก่อนบริเวณแถวนั้น
เป็นป่าแต่ปัจจุบันพ้ืนที่ตรงนั้นกลายเป็นพ้ืนที่ใกล้ชุมชนหากมีแนวทางที่จะสามารถ
ย้ายไปไว้วิธีอ่ืนหรือจะมีการปิด  ก็ถือว่าเป็นผลดีกระผมเห็นด้วยและงบประมาณ    
ที่เราผ่านสภาไปแล้วเราก็ต้องดําเนินการต่อเพราะบอกขยะที่ยังอยู่นั้นไม่ใช่ว่าจะ
หายไปวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ครับอีก 4-5 ปี หากเรามีงบประมาณทําก็ทําเพ่ือป้องกันไว้ถ้า
หากมีปัญหาข้ึนมาอีกสุดท้ายเทศบาลเราก็ต้องดําเนินการอยู่ดี เพราะถ้าเกิดน้ําหลาก
ฝนตกหนักมากๆน้ําจากบริเวณตรงนั้นก็ออกมาอยู่ดี ชาวบ้านที่มีสวนอยู่บริเวณนั้น
หรือที่นาบริเวณนั้นก็จะได้รับผลกระทบอยู่ดี  ถ้าหากว่าย้ายก็ดีหรือว่าถ้าปิดไปก็ต้อง
หาที่ทิ้งให้กับทางเทศบาลไม่เช่นนั้น เราจะกําจัดขยะไม่ได้ครับ กระผมขอฝากท่าน
บริหารครับ และอีกเรื่องที่ผมอยากจะแนะนําเกี่ยวกับการตั้งประมานในปีต่อไป
งบประมาณหน้าก็อยากให้ท่านคิดคํานวณจ้างเหมา บริการที่จะนําไปทําไม่ต้องผ่าน
สภาแล้วอํานาจของผู้บริหารสามารถทําได้เลย ควรจะตั้งไว้ให้มากหน่อย หากได้รับ
ความร้องเรียนจากชาวบ้านให้แก้ไขปัญหาตรงนั้นตรงนี้ แต่ในเทศบัญญัติปีนี้ตั้งไว้
ค่อนข้างน้อยกระผมได้ ดูกับผอ.กองช่าง ว่ามีการเขียนคําร้องเข้ามาอย่างมากแต่
งบประมาณมีไม่ถึงมีไม่เพียงพอจึงอยากจะแจ้งให้ทุกท่านหากใครจะเขียนคําร้องให้
มาปรึกษากับทางกองช่างก่อนว่าจะดําเนินการได้อย่างไรครับและพอมีก็ประมาณที่
จะดําเนินการไหมเพราะถ้าหากชาวบ้านเขียนคําร้องเข้ามาแต่เราไม่มีงบประมาณใน
การจัดการก็จะเกิดปัญหาอีก  จะได้แจ้งกับคนที่มาเขียนคําร้องว่าเพราะอะไรสาเหตุ
ใดจึงไม่สามารถดําเนินการให้ได้ขอให้รอไปก่อนไม่ใช่ว่ารับคําร้องไปทุกเรื่องจึงอยาก
ฝากฝ่ายบริหารพิจารณาด้วยครับ ให้ตั้งงบประมาณตรงนี้ให้เยอะขึ้นครับเพราะหากมี
การแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวบ้านจะได้ไม่ต้องนําเรื่องเข้าสภาเยอะแต่อํานาจของ
บริหารจัดการได้เลยสําหรับผมมีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ท่าน สท.ธนบัตร  จักร์คํา ครับ เชิญ ท่านสุนันท์ เกษณา ครับ 
ประธานสภา 
 
นายสุนันท์ เกษณา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมอยากเรียนให้ทุกท่านนะครับสมาชิกสภาทุกท่านหาก

มีงานในตําบลหรืองานต่างๆขอให้ทุกท่านเข้าร่วมด้วยเพราะทุกครั้งจะมากันไม่ครบ
หรือมาน้อยกระผมมองเห็นผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านกํานันไปร่วมเกือบทุกงานครับ          
จึงอยากให้ทุกท่านร่วมใจกันไปร่วม  เพราะทุกครั้งที่ไปก็จะเจอคนเดิม หน้าเดิม 
ประธานสภา รองประธานสภาท่านก็ไปทุกงานตลอดอยากให้เอาแบบอย่างท่านบ้าง
ครับกระผมก็มีเรื่องแจ้งทางนี้ครับ  อยากฝากให้ทางสภารับทราบครับขอบคุณครับ  
ขอบคุณครับ 
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นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสุนันท์  เกษณาครับ ครับ  
ประธานสภา กระผมก็คิดว่าเป็นเรื่องท่ีดีครับ ที่จะไปช่วยกันมองได้ถึงทีมที่ดีครับ และเห็นด้วยครับ

อยากให้ทุกท่านไปร่วมด้วยกันนะครับจากนี้ไป ครับ เชิญท่าน สท.ชาญยุทธ  ไชยา
นนท์ ครับ 

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมอยากหารือเกี่ยวกับท่อส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําแม่

ฮวกมายังอ่างเก็บน้ําแม่เหิน สํานักงานทรัพยากรน้ําได้ดําเนินการขุดท่อวางท่อน้ําไว้
ประมาณหนึ่งเดือนแล้ว และยังไม่ดําเนินการต่อ จึงอยากให้ท่านนายก ลองประสาน
ดูครับว่าเพราะอะไรครับ ขอบคุณครับ 

 
 

นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ท่าน สท.ชาญยุทธ  ไชยานนท์ ครับ เชิญ ท่านรองนายกฯ  สนั่น 
ประธานสภา  บุญเรืองครับ 
 
นายสนั่น  บุญเรือง - ครับขอกราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขาสภา ท่าน 
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท่านผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและ กํานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านครับกระผมอยากจะกล่าวถึงว่าในการที่ เรานําเรื่องเข้าสภา
ปรึกษาหารือกันนั้นเป็นเรื่องที่ดีจะเป็นการพัฒนาชุมชนตําบลของเราไปในทางที่ดีใน
ส่วนของกระผมได้รับหน้าที่งานเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาและการ
พัฒนาสังคมและกระผมไม่ได้มาที่แจงและขอมติกับสภา แต่กิจกรรม และโครงการ
ต่างๆก็ดําเนินการไปตลอดและมีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกๆท่านทุกๆฝ่าย
ขอขอบคุณที่ทุกท่านให้ความร่วมมือในการมาร่วมกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขงานการศึกษาด้านงานพัฒนาชุมชน ทุกสิ่งทุกงานทุกอย่างราบรื่นเพราะ
เป็นงานที่สั่งมาก็ทําไปกับผมก็อยากชี้แจงให้ทุกท่านรับทราบเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ เชิญ ท่านรองนายกฯ  สนั่น บุญเรืองครับ ท่านรองนายกฯ  มงคล 
ประธานสภา ชํานาญการ ครับ 
 
นายมงคล  ช านาญการ - ครับกระผมจะกล่าวถึงเรื่องท่อส่งน้ําที่ท่าน สท.ชาญยุทธ กล่าวถึงโครงการนี้เป็น 
รองนายกเทศมนตรี โครงการของกรมทรัพยากรน้ําเป็นการบริหารจัดการเองทั้งหมดของ ทางเราไม่

สามารถไปรับรู้ได้ว่าเขาจะดําเนินการต่อไปอย่างไรเพราะไม่ใช่งานที่ทางเทศบาล
ดําเนินการครับ ทางเทศบาลได้ดําเนินการช่วยดูพ้ืนที่ครับกระผมเคยคุยกับช่างของ
ทรัพยากรน้ําเพราะกลัวมีปัญหาเรื่องร่องน้ํา น่าจะมีการประชาคมให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ร่วมกันชี้จุดร่องน้ํา ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า จุดร่องน้ําส่งน้ํา  ไม่
เป็นไปตามจุดที่ชาวบ้านต้องการ กระผมได้เข้าไปปรึกษาหารือประมาณสองครั้งครับ 
แต่ไม่สามารถทราบได้ว่าทางนั้นจะดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับ ชี้แจงให้ทุกท่าน
ทราบครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ท่านรองนายกฯ  มงคลชํานาญการ ครับ เรียนเชิญ ผอ.กองช่าง  
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ประธานสภา ครับ 
 
 
 
 
นายเจริญ โสพันธ์ -ขออนุญาตทุกท่านครับอย่างที่แจ้งถึงเรื่องที่ท่านรองฯอธิบายไป เหตุผลในด้านช่าง 
ผู้อํานวยการกองช่าง เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจรับงานการตรวจรับงานไม่ได้ขอตรวจเฉพาะชดเชยเรื่อง

ท่อพีอีไม่เหมือนท่อประปาที่เป็นจุด จะมีการเอกซเรย์ก่อนการส่งน้ํา ครับอยากให้
เข้าใจในจุดนี้ครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ผอ.กองช่าง ครับ ท่านผู้ใหญ่บ้านกํานันทุกท่านหากเรื่องให้ทาง 
ประธานสภาสภา หรือทางเทศบาลช่วยเหลือ หรือปรึกษาหารือกับทีมสภา สารถแจ้งได้นะครับ เรียน

เชิญ ท่านรองงคล ชํานาญการครับ 
 
นายมงคล  ช านาญการ - ครับกระผมจะกล่าวถึงเรื่องที่ท่าน สท.ธนบัตร กล่าวนะครับเรื่องการเขียนคําร้อง 
รองนายกเทศมนตรี เข้ามาการรับเรื่องร้องเรียนเป็นการรับเรื่องที่เป็นปัญหาและนํามารอการแก้ไขเมื่อมี

งบประมาณครับหากมีงบประมาณก็จะดําเนินดําเนินการทันทีถ้าหากไม่มีการเขียนคํา
ร้องก็จะไม่ทราบความต้องการของประชาชนจึงให้มีการเขียนเข้ามาเพ่ือเรา รับทราบ
และเตรียมโครงการเพ่ือแก้ไขหรือพัฒนาครับหรือส่งงบอุดหนุนไปให้ถ้าหากท่านไม่
เขียนคําร้องเข้ามาก็จะไม่ทราบปัญหาทําให้ไม่ทราบว่าจะดําเนินการพัฒนาหรือ
ดําเนินโครงการรองรับปัญหาตรงไหนจะได้เตรียมไว้ส่วนเรื่องงบประมาณเรื่องงบ
เหมาจ่าย เป็นการตั้งไว้เหมือนเดิมในทุกๆปีแต่เนื่องจากปีนี้ปัญหาค่อนข้างเยอะมาก
อย่างที่ทุกท่านทราบยกตัวอย่างเช่นเส้นร้องปูสามดําเนินการไปสามรอบในปีนี้และ
อีกหลายหลายจุด เราไม่สามารถทราบได้ว่าในแต่ละปีปัญหาที่เราจะเหมาจ่ายจะมาก
หรือน้อยแต่ปีนี้มีมาเรือ่ยๆค่อนข้างมากจึงทําให้งบประมาณไม่พอสําหรับงบประมาณ
ไม่พอไม่ใช่ปัญหาเพราะครั้งต่อไปจะต้องหารือส่วนอ่ืนโอนมาในส่วนตรงนี้ได้แต่ก็ต้อง
ขออนุญาตทางสภาโครงการที่เราไม่ได้ดําเนินการก็สามารถโอนมาใช้เป็นเงินเหมา
จ่าย ครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา   -มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ครับหากไม่มีกระผม 
ประธานสภา ขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดการประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564 

ขอบคุณครับ 
 
 
ปิดประชุม    เวลา  13.00 น. 
 

 
(ลงชื่อ)     นิชชยา   อินพิรุด        ผู้จดรายงานการประชุม 

              (นางนิชชยา  อินพิรุด) 
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             เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
 
 

 
วันที่ 10  มกราคม 2565 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลไหล่หิน สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565  ซึ่งมีจํานวน 23 หน้า มีระเบียบวาระการ
ประชุมทั้งหมด 6 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 4 ครั้งที่ 1 
ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเ พ่ิมเติม เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่1 ประจําปี 2565 ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 
 

(ลงชื่อ)       สุธรรม    จําปา       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุธรรม  จําปา) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 


