
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 25๖3 

วันศุกร์ที ่๑๗  เมษายน  พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
*********************************** 

รายนามผู้มาประชุม 
1. นายชาญยุทธ ไชยานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
2. นายมงคล ช านาญการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
3. นางล าดวน จินา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
4. นายสุวรรณ ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
5. นายบุณยภู บุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
6. นายไพโรจน์ ดวงชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
7. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
8. นายพินิจ จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
9. นายธนา  แก้วจักร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
10. นายสุธรรม จ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม นายกเทศมนตรี 
2. นายมงคล  แผ่นค า  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
3. นายสุนันท์     เกษณา  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
4. นายมนู  โลชา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
5. นายธีรชัย ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
6. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาล 
7. นางนิชชยา อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายเจริญ โสพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นายกรุงทอง สิงโทราช นายช่างโยธา 
11. นางสุชัญญา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่าน 
ประธานสภา   นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หินคณะผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่
ประชุมครบองค์ประชุมและพร้อมแล้วกระผมขอเริ่มประชุมตามวาระการประชุมครับ 

- ส ำเนำ - 
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ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ประธานแจ้งต่อที่ประชุม วันนี้ได้รับค าสั่งอ าเภอเกาะคาที่ 3๑5/ 2563  
ประธานสภา เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคามีค าสั่งแต่งตั้ง 

นายมงคล ช านาญการ เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน  
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563    
เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2563  

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  -รับรองรายงานการประชุมเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภา   ไหล่หินสมัยสามัญสมัยที่ 1 จ าปี 2563 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทุกท่าน 

ได้รับบันทึกรายงานการประชุมแล้วนะครับขอให้ทุกท่านได้ตรวจทานในค าพูดของแต่
ละท่านว่ามีส่วนใดที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมขอเชิญได้แก้ไขในระเบียบวาระที่ 2 นี้ได้เลยนะ
ครับ เปิดมาที่หน้า 2 ช่วงที่ 2 บรรทัดที่ 3 ค าพูดที่ว่า การประชุมทุกท่านควรจะ  ตัด
ค าว่า “ควรจะ” มันจะเป็นค าว่าการประชุมทุกท่านได้รับ และหลังจากค าว่าได้รับ
เติมค าว่าพร้อมหนังสือนัดประชุม นะครับมันจะได้ใจความว่าการประชุมทุกท่าน
ได้รับพร้อมหนังสือนัดประชุม เปิดมาหน้าที่ 3 เลยนะครับ  ในช่วงแรก นับลงมา
บรรทัดที่ 10 ค าว่า พ. ศ. 2563 เปลี่ยนเป็น พ.ศ. 2562  และในบรรทัดถัดไปก็คือ
เริ่มต้นว่าสิงหาคม สมัยที่ 4 พฤศจิกายน วันนี้เรามาก าหนด ของปี 63 สมัยที่ 2 
สมัยที่ 3 และตัดค าว่า”และ”ออกเป็นสมัยที่ 4 และบรรทัดถัดไปที่ว่า ในสมัยแรก 
ตัดค าว่า ใน ออกนะครับ เขียนค าว่า ”และ” แทน ต่อไปเปิดหน้าที่ 7 ค าพูดของผม 
ช่วงแรกเลยนะครับที่มีชื่อผมบรรทัดที่ 2 ที่อ่านว่าตอนนี้ราคาสินค้าได้ปรับขึ้นมีท่าน
ใดจะซักถามอธิบายตัดค าว่า  “อธิบาย” ออกก่อนนะครับ แล้วเติมค าว่า”หรือ
อภิปราย” เปิดมาหน้าที่ 10  ค าพูดของ ค าพูดของผมช่วงที่ 2 และบรรทัดที่ 2 ตัด
ค าว่า”ปากทาง” ออก เป็นค าว่า  “ปลายทาง”ผมหมดแล้วนะครับที่ แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง มีท่านอ่ืนที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรียนเชิญครับ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - ขออนุญาตแก้ไขหน้า 14 ค าพูดของผมบรรทัดที่ 4 ระเบียบ กฎหมาย ค าว่า”คือ” 
นายกเทศมนตรี   เปลี่ยนเป็น”ถือ” ถือเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น “แต่มีข้อ” ให้เติมค าว่า “ยกเว้น”ต่อไป  

เป็นบรรทัดรองสุดท้ายค าว่าเกิดขึ้นก่อนแล้วต่อไป เป็นค าว่าขออย่างเดียวสภา 
เห็นชอบด้วย ตัดค าว่า” ตกลง” เป็นค าว่า ” เห็นชอบด้วย”กลับไปหน้า 15 นะครับ
บรรทัดแรกจากแหล่งอ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าจะใช้งบประมาณของ
เทศบาลตัดค าว่า”อย่างเดียว ผมมีแค่นี้ครับ”  ตัดออกนะครับ แล้วเติม ค าว่า “ของ
เราเท่านั้น”เข้าไปแทน ต่อไปที่หน้า ๒๑ ตรงค าพูดของผมบรรทัดที่ 5 ล าเหมืองบ้าน
นาบัวตลอดจนเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือลดอาชญากรรมเรื่องที่ดินศูนย์เด็ก
เล็กเก่าบ้านเข้าซ้อนหลังจากบ้านเข้าซ้อนเติมค าว่า”เรื่อง” เลี้ยงโคขุนนะครับ ต่อไป
นับลงไปอีกจากบรรทัดนี้บรรทัดที่ 8 ตัดค าว่าจริงๆแล้วออกไป และขีดฆ่าค าว่า “ลึก
เข้าไปอีกก็” จากบรรทัดนี้อีก 1 บรรทัด เปลี่ยนจากเหมือนเป็นเหมือง ต่อไปนะครับ 
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นับขึ้นไปบรรทัดที่ 7 แบบนี้ก็คงตัดค าว่าจาก เติมค าว่าอีกไม่นานก็คงจะเต็มนะครับ
ตัดค าว่า”จาก”แล้วเติมค าว่า”อีกไม่นานก็คงจะเต็ม” แล้วก็เว้นไปอีก 1 บรรทัดค าว่า 
ตัดค าว่าจะท าหรือเปล่า ตัดค าว่าเปล่า เติมค าว่า “ไม”่   ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ผมขอมติในที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
ประธานสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นะครับ 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ ๑ 
    ประจ าปี  2563  จ านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ. ศ. 2563 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประธานสภา เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 โครงการ  

3.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภครายการโครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือ
การเกษตรพร้อมบ่อพักบริเวณล าเมืองทุ่งแพะหนองห้า หมู่ 2 เป็นจ านวนเงิน 
400,000 บาท 

3.2 ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภครายการโครงการก่อสร้างบ่อดูดน้ าผิวดินประปา
หมู่บ้านจ านวน 2 จุดคือบ้านเข้าซ้อนหมู่ที่ 1 และบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 เป็นจ านวน
เงิน 218,000 บาท  

ดังนั้นขอเรียนเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติและชี้แจงญัตติต่อที่ประชุมครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติตลอดจนผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี ประชุมทุกท่านครับ ผมขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาได้พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งเป็น
รายการใหม่ในแผนอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐานหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรพร้อมบ่อพัก
บริเวณล าเหมืองทุ่งแพะหนองห้า หมู่ที่ 2  ต าบลไหล่หิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร  มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก  10  บ่อ  ความยาวรวม  95  เมตร  เป็นเงิน
จ านวน 400,000.- บาท   

 หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   –   โครงการวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.เพ่ือการเกษตร พร้อมบ่อพัก          บริเวณล าเหมืองทุ่งแพะหนอง
ห้า หมู่ที่ 2  ต าบลไหล่หิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร  มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อ
พัก  10  บ่อ  ความยาวรวม  95  เมตร  เป็นเงินจ านวน 400,000.- บาท   
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เหตุผล  เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕63  ในรายจ่ายของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้ก าหนดรายจ่าย
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค – โครงการ
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.เพ่ือการเกษตร พร้อมบ่อพัก          บริเวณล าเหมืองทุ่งแพะ
หนองห้า  หมู่ที่ 2   ต าบลไหล่หิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร มอก.ชั้น 3 
พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ ความยาวรวม  95  เมตร       เนื่องจาก เพ่ือให้ราษฎรมีระบบ
การระบายน้ าเพ่ือใช้ส่งน้ าเข้าพ้ืนที่ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง ปราศจากปัญหาน้ า
ท่วมขังและป้องกันน้ าทะลักไหลท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตร   ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค –  โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.เพ่ือการเกษตร 
พร้อมบ่อพัก บริเวณล าเหมืองทุ่งแพะหนองห้า หมู่ที่ 2   ต าบลไหล่หิน  ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจาก  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ    หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
สงกรานต์วัดไหล่หิน จ านวน 100,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
100,000.-  บาท  โอนลดเป็นเงิน 100,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
เป็นเงิน  0  บาท 

โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจาก   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ                  จ านวน 200,000.- บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   229,000.-  บาท  โอนลดเป็นเงิน 200,000.- 
บาท   งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน  29,000  บาท 

โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจาก   แผนงานงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป    หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 
60,700.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  138,698.- บาท  โอนลดเป็นเงิน 
60,700.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 77,998  บาท 

โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจาก   แผนงานงานบริหารทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไป    หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จ านวน 
39,300.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  102,900.- บาท โอนลด เป็นเงิน 
39,300.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 63,600  บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  รายการ โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตร พร้อมบ่อ
พัก บริเวณล าเหมืองทุ่งแพะหนองห้า  หมู่ที่ 2     ต าบลไหล่หิน  โอนเพิ่ม  เพื่อไป
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ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน 400,0๐๐.- บาท รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น 
400,0๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้างบ่อดูดน้ าผิวดินประปาหมู่บ้าน จ านวน  2  จุด     
บริเวณบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 , บ้านไหล่หิน  หมู่ที่ 2 

หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค –  โครงการก่อสร้าง
บ่อดูดน้ าผิวดินประปาหมู่บ้าน จ านวน  2  จุด     บริเวณบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 , 
บ้านไหล่หิน  หมู่ที่ 2  ต าบลไหล่หิน ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว 6.00  เมตร  
สูง 2.00 เมตร   เป็นเงินจ านวน 218,000.- บาท 

เหตุผล  เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63  ในรายจ่ายของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้ก าหนดรายจ่าย
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค – โครงการ
ก่อสร้างบ่อดูดน้ าผิวดินประปาหมู่บ้าน จ านวน  2  จุด     บริเวณบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 
1 , บ้านไหล่หิน  หมู่ที่ 2  ต าบลไหล่หิน ขนาดกว้าง  6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
สูง 2.00 เมตร    เนื่องจาก เพ่ือป้องกันภัยแล้งและรักษาป้องกันบ่อน้ าดิบที่ใช้ใน
การผลิตน้ าประปาให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค   ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค –  โครงการก่อสร้างบ่อดูดน้ าผิวดินประปาหมู่บ้าน จ านวน  
2  จุด   บริเวณบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 , บ้านไหล่หิน  หมู่ที่ 2  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

โอนลด  เงินงบประมาณเหลือจ่ายมาจาก  แผนงานงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป    หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จ านวน 
10,700.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  63,600.- บาท โอนลด เป็นเงิน 
10,700.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 52,900  บาท         

 โอนลด  เงินงบประมาณเหลือจ่ายมาจาก  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินละสิ่งก่อสร้าง    จ านวน 98,300.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  200,000.-  บาท  โอนลดเป็นเงิน 98,300.- บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเป็นเงิน  106,200  บาท 

โอนลด  เงินงบประมาณเหลือจ่ายมาจาก  แผนงานงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป    หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  จ านวน 109,000.- 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  300,000.- บาท โอนลด เป็นเงิน 109,000.- 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 191,000  บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  รายการ โครงการก่อสร้างบ่อดูดน้ าผิวดินประปาหมู่บ้าน จ านวน  2  
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จุด   บริเวณบ้านเข้าซ้อน  หมู่ที่ 1 ,   บ้านไหล่หิน  หมู่ที่ 2  ต าบลไหล่หิน   โอน
เพิ่ม  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน 218,000.- บาท รวมเป็นเงินโอน
เพิ่มท้ังสิ้น  218,00๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง      ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) 
และการจ่ายเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ดล าปา งอนุ มั ติ แ ล้ ว  ประกอบระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้นผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หินเพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ใน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามหลักการและเหตุผล
ข้างต้น  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านนายกท่ีเสนอญัตติต่อที่ประชุมนะครับ มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา ถ้าไม่มีใครซักถามผมจะขอ มติเลยนะครับ มีท่านใดเห็นชอบ ให้โอนงบประมาณไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน 2 โครงการข้างต้นดังที่นายกได้ชี้แจงไปแล้วโปรดยก
มือครับ    

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2 
โครงการ จ านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 - พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
ประธานสภา 2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 โครงการ ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมขออนุญาตเสนอญัตติตามข้อ 4.1  
นายกเทศมนตรี นะครับเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการแผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ถ้าจะซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดจ านวน 15 
เครื่องตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ครับ  

หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ - ค่าจัดซื้อ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จ านวน 15 เครื่อง เป็นเงิน 45,๐๐๐ บาท 
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เหตุผล เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3 ในรายจ่ายแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน ไม่ได้ก าหนดรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ รายการ – เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ไว้ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรค เทศบาลต าบลไหล่หินจึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว 

ในการนี้  จึงขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ – เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จ านวน 15 
เครื่อง ซึ่งปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) หน้า โดยจัดซื้อตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนี้ 

1.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จ านวน15เครื่องตั้งไว้ 45,๐๐๐ บาท    
มีคุณสมบัติวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสด้วยรังสีอินฟาเรด 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ไปตั้ง
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้  

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ประเภท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ จ านวน 40๐,0๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จ านวน 191,000 บาท โอนลดเป็นเงิน จ านวน 45,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเป็นเงิน จ านวน 146,000 บาท รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น 
จ านวน 45,000 บาท (สี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ รายการ – ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ อินฟาเรด จ านวน 15 เครื่อง 
โอนเพิ่ม เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน 45,000 บาท รวมเป็นเงินโอน
เพิ่มท้ังสิ้น  45,000 บาท (สี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) 
และการจ่ายเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางอนุมัติแล้ว ประกอบกับระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
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๒๕๖3 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์การแพทย์ ตามหลักการเหตุผล
และค าชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกส าหรับข้อเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่าย 
ประธานสภา เป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข

อ่ืน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ - ค่า
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จ านวน 15 เครื่อง เป็นเงิน 45,๐๐๐ บาท มี
ท่านใดจะซักถามครับ เรียนเชิญท่านประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ครับ  

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอยากจะ 
สมาชิกสภา เรียนถามว่าเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเมื่อเราซื้อมาใช้ของเทศบาลเราใช้ใน

เทศบาลหรือว่าใช้ทั่วทั้งต าบลหรือว่าอย่างไรครับ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ ครับที่สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องวัด 
ประธานสภา อุณหภูมิว่าใครเป็นผู้ใช้เรียนเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมอยากจะให้ 
นายกเทศมนตรี ทางท่านปลัดหรือว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้กรุณาชี้แจงเพ่ือความชัดเจนและถูกต้องนะ

ครับขอเรียนเชิญครับ  
สิบต ารวจตรีสุบิน   จีนา  - เรียนท่านประธานสภาสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและคณะผู้บริหารส าหรับเครื่อง       
ปลัดเทศบาล อินฟาเรดจ านวน 15 เครื่องที่จะขออนุมัติต่อสภานะครับทางคณะผู้บริหารและทาง

เจ้าหน้าที่จะมีแนวทางในการด าเนินการคือตอนนี้การระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 
ทางเราก็ได้มีการป้องกันและทางหมู่บ้านก็ตื่นตัวแต่ละหมู่บ้านเวลามีงานต่างๆก็ไม่มี
เครื่องที่จะวัดเพราะฉะนั้นมีแนวคิดว่า จะให้หมู่บ้านยืมไปหมู่บ้านละ 2 เครื่อง ก็คือ 
6 หมู่บ้านก็จะเป็นจ านวน 12 เครื่อง อีก 1 เครื่อง ก็จะเอาไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพราะว่าเด็กนักเรียนเราต้องวัด และอีก 1 เครื่อง ส าหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ต้องมี
อีก 2 เครื่อง ส าหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งหมดก็เป็น 15 เครื่อง ในส่วน
หมู่บ้านเราก็จะต้องให้มาเซ็นรับไปหมู่บ้านละ 2 เครื่องเพราะเมื่อเวลามีหน่วยมา
ตรวจสอบเราจะได้แจ้งไปได้ว่ามีการยืมไปใช้งาน ก็ขอบคุณครับ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขออนุญาต 
นายกเทศมนตรี สอบถามว่าตามที่ท่านนายอ าเภอมาประชุมราชการเมื่อวันที่ผ่านมาผมจะฟังผิดหรือ

เปล่าไม่ทราบ  ว่าทาง รพ.สต. ก็ได้จัดซื้อเครื่องนี้เหมือนกันและให้ อสม. ใช้ ไม่ทราบ
ว่าเป็นกรณีเดียวกันหรือเปล่าครับ  

สิบต ารวจตรีสุบิน   จีนา - ขออนุญาตให้ นางล าดวน จีนา เป็นผู้ชี้แจงครับ 
ปลัดเทศบาล 
นางล าดวน  จีนา - เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเท่าท่ีผ่านมายัง 
สมาชิกสภา ไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าทางเราไม่มีเครื่องอินฟราเรดให้ แต่ หมู่ 3 หมู่ 6 หมู่ 1 ของ

ดิฉัน ซื้อผ่านทาง รพ. สต.  โดยใช้งบประมาณหมู่บ้านเครื่องละ 2,500 บาท ซื้อ
หมู่บ้านละเครื่อง ซึ่งทาง รพ.สต.ไม่ได้ซื้อให้นะคะ เครื่องที่ ใช้กันอยู่ เป็นเงิน
งบประมาณของหมู่บ้านที่ซื้อกันมาเอง แต่ก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลที่จะจัดซื้อให้
เพ่ือป้องกัน และเพ่ือน ามาใช้เวลาในหมู่บ้านมีงานต่างๆ  ก็มีค าโต้แย้งมาหลายๆอย่าง
ว่าท าไมต้องใช้เงินของหมู่บ้าน ท าไมไม่เอางบของเทศบาลงบของ รพ.สต. ดิฉันได้
ชี้แจงว่าในขณะนี้มันจะไม่ทันการเพราะถ้าจะเอางบของเทศบาลหรือ รพ.สต. อาจ
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ต้องใช้เวลา ก านันก็เลยให้ใช้เงินหมู่บ้าน แต่ที่มีจ่ายให้ในขณะนี้ก็คือเจลแอลกอฮอล์
หมู่บ้านละ 10 ลิตร ดิฉันก็ดีแค่นี้ค่ะ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านล าดวน  จีนา นะครับ ส าหรับค าชี้แจงเครื่องวัดอุณหภูมิของแต่ละ 
ประธานสภา หมู่บ้านเรียนเชิญท่านนายกครับ  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเพ่ือให้เกิดความ 
นายกเทศมนตรี ชัดเจนท่านสมาชิกและท่านผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายจะได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะ

ทั้งทางหมู่บ้านหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะว่าความเป็นจริงเป็นอย่างนี้
ครับ หมู่บ้านที่ใช้เงินของหมู่บ้านที่ซื้อไปก่อนแล้วและที่เราจะจัดซื้อ ที่มาขออนุมัติ
เงินในวันนี้  คือที่หมู่บ้านจัดซื้อไป 3 เครื่อง ของเขต 1 หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 6 โดยใช้
เงินของหมู่บ้าน และในส่วนอีก 3 หมู่บ้านก็ซื้อมาทีหลัง ส่วนของเทศบาลเราที่จะซื้อ 
15 เครื่อง ก็เ พ่ือเป็นเครื่องที่ ให้แต่ละที่ที่มีกิจการงานมายืมได้แต่ละหมู่บ้าน
แม้กระทั่ง อสม. ถ้าหากว่า 1 เครื่อง แต่ละหมู่บ้านคงไม่พอ เราก็จะให้ยืมใช้ได้ผมคิด
ว่าหมู่บ้านละ 2-3 เครื่องก็แทบจะไม่พอบางทีมีงานศพ 2-3 งานพร้อมกันเครื่อง
เดียวก็คงจะไม่พอ เราก็จะให้ อสม.ยืมไปเลย และเก็บไว้ส ารองที่เทศบาล 2-3 เครื่อง 
ซึ่งในอนาคตเราอาจจะต้องใช้ในศูนย์เด็กเล็กหรือว่าอาจจะมีงานในเทศบาล เราก็คง
ได้ใช้ครับผม ก็มีเรื่องจะชี้แจงแค่นี้ครับแล้วก็ขอให้ทางสภาพิจารณาญัตติที่ผมได้
เสนอไป 

นายมงคล   แผ่นค า  - เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านส าหรับเครื่องวัด 
รองนายกเทศมนตรี อุณหภูมิอินฟราเรดทาง อสม.หมู่ 2 ได้มาขอรับการสนับสนุนจากผม จ านวน 1 

เครื่อง ซึ่งผมได้จัดซื้อให้แล้ว และได้ท าการรับ-มอบที่บ้านผมเมื่อเช้านี้ครับ  
นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภาเลขาสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมก็มีความ 
รองประธานสภา คิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดมีความจ าเป็นเกี่ยวกับป้องกันตัวทาง  

อสม. แล้วก็ป้องกันโรคนี้ในต าบลของเรา ผมมีความคิดเห็นว่าการที่ท่านปลัดได้ชี้แจง
มาแล้ว เรามอบให้หมู่บ้านละ 2 เครื่องไปเลยครับ ให้อสม.แต่ละหมู่บานมาเซ็นรับ
เลยไม่ต้องเอามาไว้ที่เทศบาล เพราะว่า อสม. มีความจ าเป็นต้องใช้ ให้ทันเหตุการณ์ 
หรือว่าบ้านอื่นไม่พอจะยืมมาใช้ก็ให้เขาประสานกันเองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านมงคล  ช านาญการ มีท่านอ่ืนอีกไหมครับ ญัตตินี้นะครับเกี่ยวกับ 
ประธานสภา  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานบริการ

สาธารณสุขและงานสาธารณสุขหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดจ านวน 15 เครื่องจะขอมติจากที่
ประชุมว่ามีท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายดั งกล่าวโปรดยกมือ
ครับ    

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขหมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด
จ านวน 15 เครื่อง จ านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณครับที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ครับ ต่อไปเข้าสู่ข้อ 4.2 เรื่องเก่ียวกับ 
ประธานสภา งานปรับปรุงโรงจอดรถภายในเทศบาลต าบลไหล่หินเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงต่อที่

ประชุมครับ  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม   - ผมขออนุญาตเสนอญัตติเรื่องโครงการปรับปรุงโรงจอดรถไปเทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตรี ไหล่หิน  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถภายในเทศบาลต าบลไหล่หิน 

หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   –   โครงการปรับปรุง
โรงจอดรถภายในเทศบาลต าบลไหล่หิน  ขนาดกว้าง  14  เมตร ยาว  25  เมตร  สูง 
3.40 เมตร  เป็นเงินจ านวน 52,000.- บาท   

เหตุผล  เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕63  ในรายจ่ายของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้ก าหนดรายจ่าย
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค – โครงการ
ปรับปรุงโรงจอดรถภายในเทศบาลต าบลไหล่หิน ขนาดกว้าง  14  เมตร ยาว  25  
เมตร  สูง 3.40 เมตร      เนื่องจาก เพ่ือเปิดช่องว่างให้รถใหญ่เข้าได้และใช้เป็น
สถานที่จัดกิจกรรมของเทศบาลต าบลไหล่หิน    ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค –  โครงการปรับปรุงโรงจอดรถภายในเทศบาลต าบลไหล่
หิน  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

โอนลด  เงินงบประมาณเหลือจ่ายมาจาก  แผนงานงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป    หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  จ านวน 52,000.- 
บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  146,000.- บาท โอนลด เป็นเงิน 52,000.- 
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 94,000  บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  รายการ โครงการปรับปรุงโรงจอดรถภายในเทศบาลต าบลไหล่หิน  
โอนเพิ่ม  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน 52,0๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน
โอนเพิ่มท้ังสิ้น 52,0๐๐.- บาท (ห้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง      ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) 
และการจ่ายเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางอนุมัติแล้ว ประกอบระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
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รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดพิจารณาครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่ชี้แจงญัตติและความเป็นมาเป็นไป ออกโรงจอดรถ 
ประธานสภา  นะครับมีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมไหมครับถ้าไม่มีผมขอญัตตินะครับจากที่ประชุม

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ส าหรับโครงการปรับปรุงโรง
จอดรถเทศบาลต าบลไหล่หิน งบประมาณทั้งสิ้น 52,000 บาทมีท่านใดเห็นชอบ
ญัตตินี้ โปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โอนเงินงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ส าหรับโครงการ
ปรับปรุงโรงจอดรถเทศบาลต าบลไหล่หิน งบประมาณทั้งสิ้น 52,000 บาท 
จ านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องอ่ืนๆ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ เรื่องท่ีว่าสร้างความเดือดร้อนให้พ่ีน้อง 
ประธานสภา ชาวบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด - 19 หรือว่าภัยแล้งซึ่งปีนี้เป็นปีที่แล้งที่สุดนะครับ 

ก็เป็นปัญหาอย่างหนักนะครับ เพราะฉะนั้นอยากปรึกษาหารือเรียนถามไปยังท่าน
นายกว่าช่วงนี้ล าห้วยแม่ฮวก     แม่เหินแห้งหมดแล้วอยากจะได้งบประมาณเพ่ือแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกลึกลงไปอีกสัก 2 เมตร เพ่ือเก็บน้ าล าห้วยแม่ฮวกแม่เหิน ไว้ไช้
ในปีหน้า ถ้าดตูอนนี้จะเป็นการดีเพ่ือเตรียมไว้ตอนหน้าฝน มีท่านอ่ืนจะซักถามปัญหา
เรียนเชิญครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกก่อนครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - ก็เป็นเรื่องที่ผมตั้งใจที่จะน าเสนอในที่ประชุมในวาระอ่ืนๆนี้ถือว่าเป็นวาระ 
นายกเทศมนตรี   ส าคัญแห่งปีในเรื่องของการขาดแคลนน้ าประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่อง 

น้ าขณะนี้น้ ามีปัญหามากไม่ต้องพูดถึงอย่างที่ท่านประธานสภาพูดก็ได้นั่นคือน้ าสาย
หลักของเราคือน้ าแม่ยาว ขณะที่เมื่อเช้า ผมขับรถไปที่หมู่ 2 ที่ท าน้ าประปาของหมู่ 
2 ขณะนี้ เห็นแต่ทรายหมดแล้วผมคาดว่าไม่เกินอาทิตย์ถ้าฝนไม่ตกน้ าประปาอาจจะ
ไม่มีแล้วส่วนหมู่ 1 ก็อาจจะยืดไปอีกสัก 1 เดือนก็น่าจะเห็นกองทรายเหมือนกัน   
เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากถ้าบ้านเราไม่มีน้ า เราพูดถึงสาเหตุหลักๆของแม่น้ ายาวคงจะ
เป็นเรื่องของธรรมชาติที่แล้งหนักตั้งแต่ปีที่แล้ว ในภาพรวมอาจจะเกิดมาจากถูกตัด
ไม้ท าลายป่าส่วนหนึ่ง อันนี้เราก็ต้องช่วยกันดูแล ประการที่ 2 ปรากฏว่าหมู่บ้าน
หลายๆหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านหมู่ 4 รัฐบาลได้ประกาศ ไม่ให้ท านาปรัง แต่
บ้านหมู่ 4 มีการท านาปรังอยู่ ถ้าหากว่าไม่ถูกใช้น้ ามากจนเกินไป น้ าส่วนที่ถูก
น าไปใช้ในการท านาปรังน่าจะเอามาส ารองให้กับคนในท้องถิ่นเราได้ อย่างเช่นน้ า
บ้านหมู่ 2 หมดมันก็ยังไหลมาจากบ้านหมู่ 4 ได้ ผมคิดว่าพวกเราในฐานะที่เป็นผู้น า
ควรจะร่วมกับฝ่ายปกครองก านันผู้ใหญ่บ้านมีการเรียกประชุมกันเกี่ยวกับกรรมการ
น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคไม่ใช่น้ าเพ่ือการเกษตร    ขอน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคขาด
แคลนมันก็เลยไปเกี่ยวข้องกับการเกษตรเพ่ือการเกษตรเราอาจจะเอาไปใช้มาก
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เกินไปคนก็เลยไม่มีน้ ากินน้ าใช้ ผมก็อยากจะน าเสนอท่านทั้งหลายให้ช่วยมาคิดกันว่า 
เราควรจะท าอย่างไรกับเรื่องปัญหาตรงนี้ปีต่อไปปัญหามากจะน้อยลงก็เป็นโชคดีไป
แต่ถ้าหนักกว่านี้มันก็จะยุ่งกันใหญ่ในส่วนของเทศบาลถ้าได้บทสรุปอย่างไรเราก็จะไป
คุยกับฝ่ายปกครอง เราจะออกกฎระเบียบมาอย่างไรเป็นกฎประชาคมหรือเป็น
ระเบียบหมู่บ้าน ผมคิดว่าเราน่าจะพิจารณาตรงนี้  

นายประดิษฐ์  เรื่องฤทธิ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านรองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติคณะ 
สมาชิกสภา   ผู้บริหารทุกท่านครับคือปัญหาน้ าแห้งจะโทษว่าบ้านมะกอกท าก็ใช่นะครับทุกวันนี้ผม 

คอยตอบปัญหาและยอมรับผิด ว่าผมคนหนึ่งได้ท าตอนนั้นผมก็ได้ปรึกษาผู้ใหญ่หลาย
คนโดยเฉพาะท่านผู้น าอดีตรองประธานสภา ผู้ใหญ่ประจวบ ก็ว่าน่าจะพอ ชาวบ้านก็
เลยแห่กันไปท ารวมทั้งผมก็ได้ท า แล้วผมก็ได้คอยตอบชาวบ้านมาตลอดเพราะ
ชาวบ้านบอกว่าเพราะผู้น าท า ที่นี้เมื่อเกิดปัญหาแบบนี้แล้วปีหน้าผมก็คิดว่าจะไม่ท า
แล้ว ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาข้าวแพง อันนี้ผมก็ขอยอมรับผิดทุกอย่างครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านประดิษฐ์เกี่ยวกับการท านาปรัง ซึ่งทางการก็ได้เตือนไว้แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ 
ประธานสภา   เคยเป็นอย่างนี้สักที เรียนเชิญท่านรองประธานสภาครับ 
นายมงคล  ช านาญการ  - ผมขออนุญาตเสริมเกี่ยวกับน้ าแม่ยาว ในความคิดเห็นของผมแล้วก็ชาวบ้านได้ 
รองประธานสภา  ต่อไปนี้ต าบลใหม่พัฒนาต าบลไหล่หินเกาะคาแม่ยาวน่าจะมี คณะกรรมการขึ้นมา

และมีกฎระเบียบ ผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าก็จะแล้งไปตลอดเพราะสังเกตได้ว่าฝน
เริ่มทิ้งช่วงมาตลอด สังเกตว่าที่อื่นฝนตกแต่ที่บ้านเราไม่ตก ผมก็เป็นห่วงวันหนึ่งถ้าน้ า
ไม่มีบ้านแม่ฮวกเราจะต้องขนน้ าอีกกี่เที่ยวจึงจะพอ  2 ล ารถก็ไม่พอ บ่อน้ าตื้นบ้าน  
แม่ฮวกก็ไม่มีแล้วอย่างเช่นบ่อบ้านท่านประธานน้ าก็แห้ง  พูดถึงอนาคตข้างหน้าถ้า
เป็นไปได้รัฐบาลควรออกมาตรการหรือเราควรออกมาตรการกฎระเบียบงดท านาปรัง 
อันนี้เอาเฉพาะต าบลของเรานี่ก่อนนะครับไม่ควรท านาแต่ปลูกผักอย่างอ่ืนได้ แต่ถ้า
ท่านใดจะท าควรขุดบ่อบาดาลเอง ไม่ควรยุ่งกับน้ าล าห้วยของเรา ถ้าท าแบบนี้บ้านเรา
ก็น่าจะไม่มีปัญหากับน้ าอุปโภคบริโภค  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านรองประธานสภานะครับส าหรับข้อแนะน าการท านาหน้าแล้ง เห็นด้วย 
ประธานสภา กับการที่ว่าคนที่ท านาและหน้าแล้งควรเจาะน้ าเอง เพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหา

อย่างไร เรียนเชิญท่านสุวรรณครับ 
 
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านรองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติคณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารทุกท่านผมขอออกความคิดเห็นเรื่องน้ าครับ  เราห้ามเลยดีกว่าไหมครับ

เพราะว่าไม่ใช่ท านาอย่างเดียว เจ้าของที่ยังให้เช่าที่นาปลูกแตงโม แล้วท าด้าน
การเกษตรอ่ืนๆอีกคนต่างถิ่นมาเช่าท าผมไม่เห็นด้วยฉะนั้นทางที่ดีเราควรห้ามไม่ให้
ท าเลยอีกอย่างแม่น้ าบ้านเราเป็นแม่น้ าสายน้อยไม่เหมือนแม่น้ าวังครับ ถ้าแม่น้ ายาว
แห้งหมดเราเดือดร้อนแน่ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านสุวรรณครับเรียนเชิญท่านไพโรจน์ครับ  
ประธานสภา 
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นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านรองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติคณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารทุกท่านผมอยากเรียนถามว่าการที่ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องน้ าบริโภคนั้น และ

จะต้องให้ชาวบ้านมาเขียนค าร้องที่เทศบาล ผมขอถามว่าเขาจะเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลขึ้นมาท าไมถ้าชาวบ้านขอร้องว่าให้ช่วยเหลือขอน้ าซ่อมไฟกิ่ง ตอนนี้ผม
อยากจะถามว่าจะต้องให้ชาวบ้านมาเขียนเองไช่ไหม ชาวบ้านจึงมาขอผมให้ช่วยเขียน
ผมอยากจะเรียนถามเท่านี้ครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านไพโรจน์ครับเรียนเชิญท่านสุนันท์ครับ  
ประธานสภา 
นายสุนันท์   เกษณา  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านรองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม 
รองนายกเทศมนตรี  ขอปรึกษาหารือว่าแต่ละหมู่บ้านเราขุดน้ าบ่อได้ไหมอย่างที่นายอ าเภอว่าขุดน้ าบ่อ 

เท่าที่จะขุดได้สาธารณะมีเท่าใดเราต้องไปขุดกันวันหนึ่งเราขาดน้ าแน่เราจะหา
หลายๆหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ถ้าหัวไร่ปลายนาเราก็ขุดใหญ่หน่อย ท่อแต่ละท่ี 20 เมตร 
ท่อนละ 1.20 ม .ผมจึงอยากจะขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน ไปให้แต่ละหมู่บ้านขุด
เตรียมการไว้เพราะน้ าบ่อมันยั่งยืนสมมุติว่าแม่น้ ายาวหมด ผมอยากจะให้สมาชิกแต่
ละคนลองคิดดูบอกว่าน้ าจะแห้งก็ไม่ได้เตรียมการไว้ เราต้องหาแหล่งขุดน้ าบ่อมันจะ
ดีมากครับ ผมก็อยากจะขอแนะน าสมาชิกทุกท่านขอบคุณมากครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เรียนเชิญท่านธนาครับ 
ประธานสภา 
นายธนา  แก้วจักร์  - ผมขอเสนอแนวทาง 2 แนวทางครับ เราจะท าอย่างไรที่จะผันน้ าจากกิ่วคอหมา  
สมาชิกสภา เท่าท่ีผมท าที่ฟาร์มไก่นะครับในวันหนึ่งมีน้ าจากกิ่วคอหมา เข้ามามาก อาทิตย์ถึงสอง

อาทิตย์ก็ปล่อยน้ ามาแล้วเราจะท าอย่างไรดีครับ ที่จะเอาน้ ากิ่วคอหมาลงสู่แม่น้ ายาว 
ข้อที่ 2 ก็คือ จากที่เราประชุมวันนั้น ตามระเบียบของกรมชลประทานเขาให้เจาะ 
180 เมตร แต่เราจะแก้ตัวนี้เจาะไปประมาณ 200 เมตรจะได้หรือไม่ครับ ตามที่ผม
ได้เจอในส่วนของอ าเภอเกาะคา จะต้องเจาะลึกลงไปถึง 200 เมตรถึงจะมีน้ าบาดาล 
ถ้าเจาะลงไปไม่ถึงเขาเรียกว่าน้ าผิวดินเป็นน้ าที่ค้าง เหมือนกับที่ท่านรองสุนันท์บอก
ครับ ที่ขุดน้ าบ่อถ้ามันแห้งแล้วก็แห้งเลยมันไม่ใช่น้ าบาดาลเขาเรียกน้ าค้าง เหมือนกับ
ที่เราสูบน้ าจากแม่น้ าขึ้นมาถ้าน้ าในแม่น้ าแห้งน้ าบ่อก็จะแห้ง ผู้ที่ท านาปลูกแตงโมถ้า
ขุดเอาน้ ามาใช้ไม่ลึกมันก็เหมือนกับสูบเอาน้ าที่แม่น้ ามาใช้ ประการที่สองก็คือการตัด
ไม้ท าลายป่าอันนี้แน่นอนนะครับ 10 ปี ที่ผ่านมาหลังจากท่ีมีการท าสวนมันก็เกิดการ
บุกรุกท าลาย โดยเฉพาะหมู่ 4  เพราะฉะนั้นเราต้องจริงจังกับการอนุรักษ์ป่าไม้ มี
ส่วนถึง 50% เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราควรรณรงค์กันนะครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญท่านล าดวน จีนาครับ 
ประธานสภา 
นางล าดวน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านรองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา ตามที่ท่านนายอ าเภอมาประชุม ในวันนั้นเราน่าจะน าเสนอโครงการเจาะบ่อบาดาล 

ยกตัวอย่างประปาที่บ้านเข้าซ้อน เราสามารถเจาะในนั้นได้หรือไม่คะ เจาะที่ข้าง
ประปาของเรา 300 เมตร อย่าง ท่าน สท.ธนา พูด ถ้าเป็นบ่อน้ าตื้นดิฉันคิดว่าคงจะ
ไม่อยู่ เพราะว่ามันเป็นน้ าผิวดิน ดิฉันคิดว่าเราควรเสนอโครงการนี้ไปที่อ าเภอค่ะ 
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ดิฉันก็ขอฝากกองช่างท่านนายกและอีกอย่างหนึ่งฝากถามนายกเรื่องเมื่อวาน ที่ว่า
โครงการท าหม้อกรองเป็นอย่างไรค่ะ ดิฉันก็ขอฝากแค่นี้ค่ะ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - ผมเริ่มประเด็นตรงที่น้ าแห้งนะครับ ก็ได้เกิดความหลากหลายแนวคิดพอสมควร  
นายกเทศมนตรี จริงๆแล้วปัญหา ณ ปัจจุบันก็คือ ถ้าหากเราห้ามไม่ให้คนใช้น้ าในลักษณะที่ใช้น้ ามาก

รัฐบาลประกาศปลูกพืชที่ใช้น้ ามากคือท านาปรังแต่พืชอย่างอ่ืนก็ ยังคงต้องใช้น้ าอยู่
เพราะว่าคนเราต้องท ามาหากิน แต่ปัญหาหลักๆ ที่เราควรจะต้องป้องกันและแก้ไขก็
คือเราจะต้องห้ามปลูก พืชบางชนิดหรือถ้าจะปลูก ก็ไม่ควรที่จะใช้น้ าในแหล่งน้ า
สาธารณะ ผมคิดว่าอันนี้น่าจะต้องด าเนินการมากที่สุด ในประเด็นอ่ืนๆผมคิดว่าก็ยัง
ไม่ตรงจุดสักเท่าไหร่ อย่างเช่นฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมันคงจะไม่ได้เกี่ยวกับป่าบ้าน
เราอย่างเดียว มันก็คงจะเกี่ยวกับพ้ืนที่ป่าส่วนมากไม่ว่าจะเป็นทั้งล าพูนเชียงใหม่ อัน
นี้ในภาพรวมเราจะดูแลปกป้อง ได้ก็เฉพาะในพ้ืนที่ป่าของบ้านเราอย่างเดียวเช่นห้าม
ไม่ให้บุกรุกตัดไม้ท าลายป่า  แต่เจ้าหน้าที่หลักๆที่เขาดูแลอยู่แล้วก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
หน่วยอนุรักษ์ป่าเราอาจจะเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ และอีกมาตรการก็คือเรา
จะต้องมีประกาศจากเทศบาลห้าม ปลูกพืชที่ใช้น้ ามากโดยเด็ดขาด ผมว่ามาตรการนี้
น่าจะเป็นภาพรวม แล้วตรงนี้ผมก็อยากจะปรึกษาท่านปลัดด้านกฎหมายว่าการที่เรา
จะห้ามใช้น้ าไม่ให้ท านาปรังและพืชบางอย่างเราจะมีวิธีการอย่างไร ก็จะศึกษา 
กฎหมายตรงนี้และผมก็จะปรึกษาสภาแห่งนี้ ถ้าจะเห็นชอบด้วยเราก็ประกาศออกมา
ได้อย่างเช่นห้ามจับปลาห้ามน าสัตว์มาเล่นน้ า ผมว่ามันก็ดีนะแต่ว่าความเป็นจริงวัว
ควายมันจะตายมันก็ต้องลงไปกินน้ า เราก็ต้องเห็นใจ มันก็ต้องมีทางออกแล้วเรา
จะต้องท าอย่างไร ท่านรองสุนันท์ได้พูดไปในเรื่องของการขุดบ่อน้ า ผมอยากจะให้
ช่วยกันประชาสัมพันธ์ชาวบ้าน ว่าตอนนี้น้ าแห้งแล้วชาวบ้านก็ต้องช่วยกันขุดบ่อน้ า 
จะใช้งบประมาณก็จะเป็นเรื่องยากเพราะจะไปขุดตรงนี้ ตรงนั้นก็ต้องไปขุด แล้วก็
ต้องขุดไปอีกแต่ถ้าจะต้องไปขุดบ่อสาธารณะ มันก็คงจะไม่พอและมันก็คงจะแห้งอันนี้
ผมก็คิดว่าเราควรจะไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องการเจาะบ่อ
บาดาล กฎหมายออกมาทั้งประเทศเนื่องจากเขาป้องกันเพ่ือไม่ให้แผ่นดินไหวแผ่นดิน
ยุบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ภาคกลางทางใกล้ทะเลหรือกรุงเทพฯปีหนึ่งแผ่นดินยุบ
ไป 5 cm 10 ปีก็ ครึ่งเมตรน้ าท่วมกรุงเทพฯ เขาเลยห้ามเพราะในกรุงเทพฯ สูบน้ า
บาดาลเกินที่ก าหนดเพราะในกรุงเทพฯมีปัญหาเรื่องน้ า เพราะน้ าช่วยพยุงแผ่นดินไว้
พอน้ าแห้งแผ่นดินก็ยุบ เขาถึงห้ามเด็ดขาดห้ามเจาะเกิน 180 เมตรทีนี้ก็มาถึงเรื่อง
งบประมาณที่ท่านประธานสภาพูดไว้ จะขอให้หางบประมาณมาขุดลอก แม่ฮวกแม่
เหิน ทางเทศบาลของเราไม่ได้นิ่งนอนใจเสนอโครงการไปมากกว่า 30 โครงการใน
การแก้ปัญหาภัยแล้ง ได้รับอนุมัติมาบางโครงการ แต่ก็มีปัญหาการถูกยกเลิก 
ประการแรกคืออยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน อันนี้เป็นของแม่ฮวกแม่เหิน แต่พอมาถึง
แม่น้ ายาว มีข่าวมาว่าแม่ยาวก็เป็นเขตป่าสงวนแถวบ้านมะกอก เราก็ได้แก้ไขว่าจะ
เอาพิกัดตรงไหนไปให้เขา เพราะรัฐบาลชุดนี้ประกาศให้ใช้แผนที่อันเดียวคือแผนที่
ทหาร ปรากฏว่า แผนที่ทหารเขตป่าสงวนมันลงมาจนถึงฝายเตาปูน  ขณะนี้ผมก็คิด
ว่าเราจะท าอย่างไรดีในขณะที่บ้านมะกอกทั้งหมู่บ้านเป็นเขตป่าหมด แต่ก็เป็นที่
น่ายินดีที่ท่านนายอ าเภอบอกว่าป่าที่ถูกบุกรุกก่อนปี 57 จะได้รับการอนุโลมประกาศ
ยกเลิกเขตป่า แต่จ ากัดว่าต่อไปนี้ห้ามบุกรุกเพ่ิมเติมเด็ดขาด ที่นี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องขอ
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งบประมาณตอนนี้ผมขอไป 30 โครงการแต่ละโครงการก็ทยอยมา บางโครงการก็ไม่
ผ่านโครงการที่จะมีปัญหากับเราคือคณะกรรมการที่นายอ าเภอมาคุยกับเราเมื่อวัน
นั้นทุกท่านก็คงจะได้ยินว่าหมู่บ้านละ 2 โครงการเกี่ยวกับเรื่องน้ าอย่างเดียว ก็ไม่รู้ว่า
จะขุดที่ไหนยกเว้นป่าสงวนมันจะมีที่ไหนบ้าง โครงการละไม่ต่ ากว่า 350,000 ไม่
เกิน 500,000 บาท แล้วเราขอไปหมดแล้วผมก็เลยบอกว่าถ้าจะไม่ให้ชนกัน ผมขอ
โครงการเจาะน้ าบาดาล หรือไม่ก็เรื่องขุดสระขุดห้วย อันนี้ไปคุยกับเจ้าของที่ดินแล้ว
เขาตกลงจะให้ขุด เสร็จแล้วมาถึงเรื่องน้ าประปาเมื่อวานผมก็ได้รับโทรศัพท์จากท่าน 
ผอ. ว่ามีผู้ประสานงานจากจากกรมท้องถิ่นว่ามีงบประมาณมาให้ต าบลละ 2 
โครงการเป็นโครงการแทงค์กรองน้ าประปา 2 ชั้นอย่างดีแต่มีข้อแม้ว่าต้องมีแหล่งน้ า
ถ้าไม่มีแหล่งน้ าก็ไม่ผ่าน ผมดูแล้วก็จะมีอยู่ 2 จุดคือหมู่ 2 กับหมู่ 1 โดยเอามาเสริม
ของเก่า อันนี้ผมเสนอไปแล้วแต่จะได้หรือไม่ผมยังไม่รู้ มาถึงเรื่องที่ผมอยากจะขอ
ความ ร่วมมือในเรื่องของมติข้อห้ามไม่ให้ใช้น้ ากับพืชที่ใช้น้ าไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่า
แตงโมผมอยากจะขอให้ท่านประธานด าเนินการต่อไปว่าเราจะมีมติอย่างไรและอีก
เรื่องหนึ่งเรื่องที่เราได้เสนอมีมติ ว่าห้ามต่อน้ าจากท่อเมนหลัก ผมต้องให้ผู้รับผิดชอบ
ตอบว่าเราได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว  ขอบคุณครับ 

นายมงคล  ช านาญการ - ขอบคุณท่านนายกท่ีเป็นห่วงเรื่องน้ า เป็นปัญหาของต าบลเราในขณะนี้นะครับ  
รองประธานสภา ส าหรับเรื่องระเบียบที่จะออกผมขอให้ท่านปลัดช่วยชี้แจงว่าเป็นอย่างไรจะออกได้

หรือไม่ได้ก็เชิญท่านปลัดครับ 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาคณะบริหารทุกท่านเกี่ยวกับระเบียบตัวนี้มัน 
ปลัดเทศบาล เกี่ยวพันกับวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านเพราะฉะนั้นโดยหลักของการด าเนินการในระดับวิถี

ชุมชนก็จะต้องใช้มติชุมชนร่วมซึ่งในเบื้องต้นถ้าสภาเห็นชอบว่า ตกลงเราจะไม่ให้มี
การปลูกพืชฤดูแล้งเราก็อาศัยมติของสภาไปประชุมร่วมกับแต่ละหมู่บ้านและ
ชาวบ้านจะเห็นชอบได้ไหมถ้ามันเป็นมติออกมาเราก็ท าเป็นประกาศของเทศบาล 
ประกาศเรื่องแนวทางหรือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเราก็จะมีข้อจ ากัด ว่าข้อหนึ่งด้วย
เหตุผลในกรณีที่ปีไหนที่คิดว่าถ้าจะปลูกพืชประเภทนี้ก็จะต้องผ่านมติที่ประชุมต้อง
พิจารณาเฉพาะเป็นรายปีไป แต่ในหลักการทุกปีห้ามท าแต่ว่าหากปีใดปริมาณน้ ามาก 
ถ้าจะปลูกกันก็พิจารณาให้ปลูกเป็นกรณีกรณีไป เพราะว่าโดยกฎหมายจริงๆแล้วมัน
ไม่สามารถที่จะบังคับเป็นกฎหมายโดยมหาชนได้แต่จะต้องเป็นกฎหมายโดยชุมชน
มากกว่าในการบริหารจัดการเพราะเวลาเราท าเกิดมีปัญหาเขาก็จะอ้างสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญเรื่องการท ามาหากินเราก็จะล าบากแต่เราก็ใช้มติชุมชนได้  ถ้าทุกหมู่บ้าน
มีมติว่าต่อไปห้ามท าซึ่งมันอาจจะมีบางหมู่บ้านที่อาจจะให้ท าก็ได้  เช่นบ้านกิ่ว ซึ่งเขา
มีความพร้อมเรื่องของแหล่งน้ าที่จะมาเสริม อาจจะมีมติว่าบ้านกิ่วอาจจะไม่เห็นด้วย
เพราะว่าเขาไม่เดือดร้อน อันนี้ก็แยกออกไปอีกส่วนหนึ่ง แต่อย่างไรแล้วเราก็ต้อง
อาศัยชุมชนเป็นมติ กระบวนการเทศบาลก็ไม่เท่ากระบวนการของชุมชนเพราะจะ
แน่นกว่าเพราะจะไม่มีใครกล้าฝืนกฎของชุมชนแต่หากเทศบาลประกาศก็คง
ยาก  ทั้งนี้ถ้าสภามีมติในที่ประชุมเราก็จะท าประกาศและแจ้งไปยังหมู่บ้าน ขอความ
ร่วมมือ ให้หมู่บ้านท ามติของหมู่บ้านอีกครั้ง เราคงจะต้องท าเป็นแนวทางนี้ ขอบคุณ
ครับ 
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นายมงคล  ช านาญการ  - ก็ขอขอบคุณท่านปลัด ที่ชี้แนะเก่ียวกับการจะออกระเบียบกฎหมายผู้ใช้น้ าล า 
รองประธานสภา ห้วยบ้านเราและออกระเบียบเกี่ยวกับมติที่ประชุมของเรา ฉะนั้นก็จะขอมติเห็นชอบ

จากสมาชิกสภาเทศบาลว่าเห็นชอบหรือไม่ในการห้ามท านาปรังหรือปลูกพืชอ่ืน
ในช่วงฤดแูล้งของทุกๆปีมีท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบงดท านาปรังในฤดูแล้ง จ านวน 10 เสียง 
 
นายมงคล ช านาญการ - ต่อไปเราก็จะน ามติที่ประชุมสภาวันนี้แจ้งไปยังผู้น าหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง  
รองประธานสภา ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านครับแล้วเราก็จะไปประกาศอีกทีว่าพืชอะไร 
ปลัดเทศบาล ไม่ควรให้ปลูก 1 อาจจะมีเฉพาะ ข้าว 2 แตงโม 3 ข้าวโพด 4 ตัวลิสง และอะไรที่

ปลูกได้บ้างมันต้องมีข้อก าหนด ว่าเราจะห้ามประเภทไหนซึ่งเราจะต้องไปศึกษาอีกที 
และอาจจะห้ามบุคคลจากพ้ืนที่อ่ืนมาเช่าท าการเกษตรในพ้ืนที่ของเรา ครับผมขอ
อนุญาตย้อนส าหรับการรองรับปัญหาภัยแล้ง ถ้าเกิดวิกฤตจริงๆนั่นคือแม่น้ ายาวแห้ง 
แน่นอนเทศบาลจะต้องส่งน้ าวันละ 4 คันรถบรรทุกน้ า ทั้งประปาหมู่ 2 และประปา
ถ้าหากเกิดวิกฤตซึ่งวางแผนไว้ตอนนี้ เราจะอาศัยท าน้ าประปาที่ใกล้ที่สุดก็คือ       
น้ าแม่แก้ ผมก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ หมู่ 5 ในเบื้องต้นแล้วถ้าจ าเป็นจริงๆเราก็ต้องใช้        
น้ าจากน้ าแม่แก้ เพราะถ้าเราไปวิ่ ง เอาจากน้ าวังวันหนึ่ งอาจจะได้ ไม่ถึ ง 4 
เที่ยว เพราะฉะนั้นเราต้อง ไปเอาที่น้ าแม่แก้ใกล้ที่สุด ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นใน
ปลายเดือนนี้ก็ได้ แล้วสภาก็ให้ความเห็นชอบในการท ากล่องเเกลเบี้ยนแล้วถ้าท า
กล่องแกลเบี้ยนเสร็จสิ้น วันนี้เราก็ต้องเร่งท าสัญญาเร่งด าเนินการ ซึ่งถ้าได้ด าเนินการ
แล้วหมู่ 2 ก็คงขุดได้ลึกกว่านี้อีก หลายเมตรถ้าท าได้เร็วเราก็จะได้แก้ปัญหาวิกฤตได้ 
ส่วนหมู่ 1 ท่อมันสั้นอาจจะต้องได้ต่อท่อลงไปอีกเพราะตอนนี้มันเหลืออีกนิดเดียวก็
จะถึงหัวกะโหลก ก็ไม่น่าจะมีปัญหาส าหรับการแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งที่จะถึง ส่วน
เรื่องกลิ่นของน้ าประปาเนื่องจากว่าน้ าที่อยู่ในคลองบ้านเข้าซ้อนมันจะเป็นน้ าที่มีกลิ่น
แรงมาก มันอาจจะเกิดจากขี้เลนขี้ตม ที่อยู่ในนั้น เรื่องต่อมาเรื่องการขอน้ าซึ่งจริงๆ
แล้ว ผมว่ามันไม่ถูกต้องตรงที่ว่าเขาโทรมาบอกแล้วท่านบอกให้เด็กไปส่งน้ า ผมว่ามัน
ไม่ใช่เพราะว่ามันลัดขั้นตอน ชาวบ้านที่เขามาเขียนค าร้องขอน้ าเขาก็รออยู่ รอคิวที่
จะไปส่งน้ า ถ้าคุณอาศัยความเป็นส่วนตัวสั่งให้ สท. แล้ว สท.มาสั่งให้ต้องออก ผมว่า
มันไม่ถูกต้องเรามีกฎเกณฑ์ว่าคนที่ ต้องการน้ าจะต้องมาเขียนค าร้องที่เทศบาล ผมว่า
มันต้องมีทิศทางและกติการ่วมกัน ผมก็พยายามจะปฏิบัติ ให้ เท่า เทียมกัน             
โดยกฎระเบียบเดียวกันกฎเกณฑ์เดียวกัน ในส่วนท่อต่อเข้าฟาร์มหมูตอนนี้ผมได้ตัด
ท่อของฟาร์มออกไปแล้ว ช่วงนั้นปั้มของเขาเสียก็เลยมาหาเทศบาล เทศบาลก็บริการ
อาทิตย์ละ 2 เที่ยว โดยเก็บค่าธรรมเนียม ตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้ว ก็ขอขอบคุณมาก
ครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ก็ขอขอบคุณท่านปลัด เรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม - ผมขออนุญาตเสริมท่านปลัดนะครับในเรื่องแรก ผมคิดว่าไม่ควรมีข้อยกเว้น 
นายกเทศมนตรี ถ้าเราจะท าให้เกิดความยุติธรรม และเป็นกฎระเบียบที่ชัดเจนเพ่ือที่ป้องกันไม่ให้เกิด

ความยุ่งยากติดตามในภายหลัง  อย่างเช่นถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งจะมาขออีกจะเป็น
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ข้ออ้างผมคิดว่าเราควรพิจารณาใหม่ถ้าหากเป็นประปาส่วนภูมิภาค ถ้าเขามี
งบประมาณเขาก็จะขยายเขตให้เราอันนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณของเขา ผมคิดว่ าจะ
ท าอย่างไร ก็จะต้องพิจารณาว่าเราจะขยายเขตให้เขาไหมแต่ว่าในช่วงนี้ เรายังอนุโลม
แต่ถ้าต่อไปเราก็ต้องคิด นะครับ ที่มันจะใช้งบน้อยที่สุดเพ่ือมาแก้ปัญหา อีกประเด็น
หนึ่งที่ท่านปลัดพูดผมอยากจะเสริมว่าหลักการท างานท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น สท. 
หรือรองนายก หรือเจ้าหน้าที่ สิ่งแรกที่ปฏิบัติคือจะต้องอิงระเบียบ และต้องยุติธรรม 
ตรงนี้ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจนะครับ ไม่ใช่ว่าเป็นญาติเราหรือว่าคนรู้จัก ไม่ได้นะ
ครับ ตรงนี้ผมขอร้องว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น ในหนังสือค าร้องผมก าชับ ว่าจะต้องมี
ผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าเดือดร้อนจริง หรือไม่เพ่ือป้องกัน ว่าเดือดร้อนไม่จริงก็มาขอ 
หรือตอนหลังผมคิดว่าจะ ให้ สท. เป็นคนรับรอง ว่ามีความเดือดร้อนจริง และการ
ให้บริการ จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนใครมาก่อนใครมาหลัง ความยุติธรรมถึงจะเกิด
และไม่มีเส้นไม่มีสาย อีกประเด็นหนึ่งผมยังก าชับไว้ว่าเราให้บริการเฉพาะน้ ากินน้ าใช้
เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้อง มีผู้ใหญ่รับรองและจะต้องเป็นคนที่เดือดร้อนจริงๆมา
เขียนค าร้อง อีกอย่างหนึ่งคือเราต้องให้เกียรติกันไม่ก้าวก่ายหน้าที่กันเพราะทุกคนก็มี
ความส าคัญหมด และการท างานเราถึงจะเข้าใจกัน แล้วสิ่งที่ควรจะปกป้องที่สุดก็คือ
องค์กรเทศบาลของเรา ส าหรับผมก็มีเรื่องจะน าเสนอเท่านี้ครับ 

นายไพโรจน์  ดวงชัย - ผมขอชี้แจงครับวันนั้นผมไม่ได้จะมาขอลัดคิว แต่ผมมาบอกว่าผมจะมาขอน้ า 
สมาชิกสภา แล้วพรุ่งนี้ผมจะไปเขียนให้ เทศบาลบอกว่า มีบุคคลอีกบุคคลหนึ่งมาบอกว่า ต้องให้

เจ้าของบ้านมาเขียนเอง ผมก็บอกไปว่าท าไมเค้าจะเลือก สท. ไว้ท าไม สท. ไม่มีสิทธิ์
เขียนค าร้องหรือ เหตุผลที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าเราเป็นตัวแทนชาวบ้านแล้ว
เราเขียนอะไรไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านมาเขียนเอง เพราะเขาเดือดร้อนเขาถึงให้เราไป
เขียนค าร้อง แต่จะให้ไปเดี๋ยวนี้บัดนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับ   

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านไพโรจน์ครับขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม - อยากจะอธิบายความเข้าใจกับท่าน สท.ไพโรจน์ครับ ถ้าหากว่าเรามีจิตใจที่จะ  
นายกเทศมนตรี  ท างานร่วมกันและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ค าตอบที่ว่าต้องเป็นเจ้าของบ้าน

เขียนเขาพูดถูกแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจแต่จริงๆแล้วผมอยากจะแนะน าว่าต่อไปผม
อยากจะให้ท่าน สท.ท่านไหนถ้าอยากจะบริการชาวบ้านเอาค าร้องไปให้ชาวบ้านเขียน
ลงลายมือชื่อแล้วก็ถือมา ไม่ใช่ว่ามาถึงที่นี่แล้วจะบีบเจ้าหน้าที่ การจัดคิวเป็นเรื่องของ
เจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาจะต้องมีค าร้องในมือเขาและต่อไปนะครับท่านปลัดช่วยก าชับ
คนขับรถว่าห้ามจัดน้ าโดยพละการ โทรตรงมาขอห้ามออกไป เพราะฉะนั้นอยากให้
เป็นบรรทัดฐาน แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันส่วนว่ามาขอแล้วจะคิวไหนก็ช่างก็จะต้องตาม
คิว อันนี้ก็ให้เข้าใจว่าสิ่งที่จ าเป็นที่สุดเราจะแก้ไขตรงนั้นก่อน ผมก็มีแค่นี้ครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านนายกครับ ผมขอพูดเก่ียวกับใบค าร้องครับเพราะว่าทุกท่านคงจะ 
ประธานสภา พกติดตัวทุกคนค าร้องบางเรื่องถ้าเป็นเรื่อง ส่วนรวมอันนี้เราเขียนแทนได้เช่นเรื่อง

ซ่อมถนนหนทางต่างๆ ถ้าเป็นเรื่องขอน้ าเป็นเรื่องส่วนตัวต้องให้เจ้าของคนที่
เดือดร้อนเป็นคนเขียน อย่างที่นายกได้พูดมาเอาใบค าร้องไปด้วยให้เขาเซ็น จะได้เป็น
ขั้นเป็นตอนเรียนเชิญ ท่านสุวรรณ  ศรีวิชัย ครับ  
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นายสุวรรณ  ศรีวิชัย   - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมขอถามเรื่องเก่ียวกับน้ าครับ  
สมาชิกสภา   สมมุตวิ่าเรามีงานฉุกเฉินอย่างเช่นงานศพงานส่วนรวมต่างๆ เราจะต้องเขียนค าร้อง 

หรือไม่ครับ  
นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม - ผมขอตอบแทนท่านปลัดครับ ต้องเขียนด้วยครับแต่เราอาจจะถูกพิจารณา 
นายกเทศมนตรี ให้คิวเร็วขึ้นเราพิจารณาความจ าเป็นด้วยครับ  ที่จะต้องเขียนนั้นเพราะว่าป้องกันคน

ที่โทรมาขอ แบบนี้มันไม่มีหลักการครับ แล้วการที่จะได้ก่อนได้หลังผมคิดว่าถ้างาน
ศพหรือว่างานวัดน่าจะพิจารณาให้เร็วขึ้นกว่าส่วนบุคคลส่วนถ้าจะเอาไปรดต้นไม้
อะไรก็ตาม ก็คงจะไม่ได้นะครับจริงๆแล้ว ถ้าหากเป็นกรณีเพ่ือการเกษตรก็ต้อง
จ่ายเงินด้วย ท่านปลัดก็จะเป็นคนเช็คว่ากรณีไหนต้องจ่ายหรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับผมขอเรียนเชิญท่านปลัดครับ 
ประธานสภา 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ส าหรับแนวทางโดยปกติเฉพาะงานส่วนรวมงานศพโดยข้อเท็จจริงจะต้องเขียน 
ปลัดเทศบาล แต่ถ้าเราว่างไม่มีคิวเราก็จะไปส่งให้เลย หรือถ้ามีคิวเราก็จะไปส่งงานศพงานวัดต่างๆ

ก่อน แต่ท าไมเราถึงต้องมีค าร้อง เพราะว่ามันจะไปมีผลเกี่ยวกับการเบิกน้ ามัน
เชื้อเพลิง  รถเราจะต้องเขียนทุกครั้งว่าเลขไมล์เท่าไหร่ไปไหนต้องมีเลขไมล์ครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาลบเลขไมล์หรือน้ ามัน ได้ก็คือค าร้องต่างๆถ้าสมมุติว่าเจ้าของ
ไม่สะดวก ท่านก็เขียนไปให้เขาเซ็นก็ได้ครับแล้วก็เอามาให้เทศบาล เวลาแต่ละปีก็จะ
มีการตรวจการใช้น้ ามัน เราก็จะได้เอาตัวนี้ เอาให้ดูว่าเรา ได้ใช้รถไปไหนมา
บ้าง ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนเชิญท่านรองสุนันท์  กฤษณา ครับ  
ประธานสภา 
นายสุนันท์  กฤษณา  - เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกทุกท่านครับ ที่นายกกับปลัดพูดมา 
รองนายกเทศมนตรี นั้นถูกต้องครับ การที่จะมาลัดคิวนั้นไม่ได้ ใครที่จะมาขอก็ต้องเขียนค าร้องและรับ

ตามคิว ผมก็ได้ไปตรวจกับหัวหน้าสยามตลอด บางวันก็มีคิวเยอะมาก อย่างเช่นตอน
เช้าเราไปส่งน้ าแต่ตอนบ่ายเราจะออกไปส่งอีกไม่ได้ เพราะว่าถ้าเกิดมีไฟไหม้เราจะไม่
ทัน ขอให้พวกเราเข้าใจว่ามันต้องเป็นไปตามขั้นตอนแบบนี้ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านสุนันท์ครับ ผมคิดว่าเราพูดกันมาพอสมควรแล้วเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้ง 
ประธานสภา เรื่องน้ า จะได้เข้าใจกันกระผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมด้วยความเรียบร้อย 

ผมขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุม    เวลา  12.00 น. 
 

 
(ลงชื่อ)สิบต ารวจตรีสุบิน        จีนา        ผู้จดรายงานการประชุม 

       (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
  
 (ลงชื่อ)      สุธรรม  จ าปา         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสุธรรม   จ าปา )   
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(ลงชื่อ)      บุณยภู  บุญเรือง         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

 (ลงชื่อ)    ไพโรจน์  ดวงชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)     พินิจ  จินะการ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)    ธนา    แก้วจักร์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร์) 
 

(ลงชื่อ)     ประดิษฐ์    เรืองฤทธิ์     กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)      ชาญยุทธ  ไชยานนท์              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 20 - 

 
(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 

       (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
  
 (ลงชื่อ)                 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสุธรรม   จ าปา )   
     

(ลงชื่อ)                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

 (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร์) 
 

(ลงชื่อ)            กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)                       
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

 
 


