
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 25๖2 

วันพุธที่  14  สิงหาคม  พ.ศ.25๖2 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

*********************************** 
รายนามผู้มาประชุม 

1. นายชาญยุทธ ไชยานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
2. นายธนบัตร จักร์ค า  รองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
3. นายมงคล ช านาญการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
4. นางล าดวน จินา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
5. นายสุวรรณ ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
6. นายสุธรรม จ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
7. นายบุณยภู บุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
8. นายไพโรจน์ ดวงชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
9. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
10. นายพินิจ จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
11. นายธนา แก้วจักร  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 สิงห์โทราช นายช่างโยธาช านาญงาน 
11.  นางพัทธนันท์    รักดิษฐ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12. นางสุชัญญา ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
13. นางสาวพิชญา พัตราภรณ์วิโรจน์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
14. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
15. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
16. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธาช านาญงาน 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 11 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖2 เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวดมนต์
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1  ประจ าปี 25๖2        
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - การลาออกของท่ าน  สท.วสันต์  วรรณมณี  ได้ยื่ นหนั งสือ ต่อผู้ ว่ าราชการ           

จังหวัดล าปาง โดยมีผลลาออกตั้งแต่วันที่  1 
ประธานสภา สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปครับ 
ที่ประชุม -รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่  1  ประจ าปี 2562  
ประธานสภา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒4 พฤษภาคม 2562 มีท่านไหนที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 

หรือว่าตัดออกในรายงานการประชุม เชิญเสนอในที่ประชุมสภา และแก้ไขต่อไปครับ  
- กระผมขออนุญาตแก้ไขก่อนนะครับ ทุกท่านเปิดหน้าที่ ๒ ครับ ระเบียบวาระที่ 1 
บรรทัดที่ 3 ค าพูดของกระผม แก้ไขประโยค เป็น จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่าน
ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่ประเมินระดับภาค ถ้าผ่านการประเมินจะส่งประกวดเข้าสู่
ระดับประเทศต่อไป และหน้าเดิมค าพูดของกระผม บรรทัดที่ว่า มีท่านอ่ืนที่จะแก้ไข 
บันทึกรายงานการประชุมครับ ขอแก้ไขเป็น มีท่านอ่ืนที่จะแก้ไข บันทึกรายงานการ
ประชุมไหมครับ และ ขอความข้อ 3.1 เปลี่ยนจาก ใจ เป็น จ่ายครับ ต่อไปหน้า 8 
ครับ ค าพูดของกระผมบรรทัดที่ 2 ระหว่างซุ้มประตู ศาลาป่าช้า ให้เติมค าว่าระหว่าง
ซุ้มประตูกับศาลาป่าช้า ครับ ต่อไปหน้าที่ 9 ค าพูดของกระผมบรรทัดสุดท้าย ค าพูด
ที่ว่า ฝากท่าน สท. ในพ้ืนที่ฝากไปทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับ  เติมค าว่า บ้าน หลังจาก
ผู้ใหญ่ เป็นผู้ใหญ่บ้านครับ และหน้าที่ 11 ค าพูดของกระผมบรรทัดที่สาม เติมหลัง
ผู้ใหญ่ เติมค าว่าบ้าน เป็นผู้ใหญ่บ้าน และค าพูดของกระผมช่วงที่สอง บรรทัดที่หก ค า
ว่ามาตั้งจ่ายโครงงาน เปลี่ยนเป็นโครงการแทนครับ ต่อไปหน้าที่ 12 ค าพูดของ
กระผม บรรทัดที่สอง ค าว่าเร่งด่วนปีนี้แรงมาก เปลี่ยนเป็นปีนี้มันแล้งมาก และหน้าที่ 
13 ค าพูดของกระผมช่วงที่สาม บรรทัดที่สาม มติส าหรับข้อ 3.2 การโอน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งใจ ตัดค าว่า เพ่ือตั้งใจออกครับ และหน้าที่ 15 ค าพูดของ
กระผมช่วงแรกครับ ที่พิมพ์ว่าวังหิน ให้แก้ไขเป็นไหล่หินครับ มีท่านอื่นจะแก้ไขบันทึก
รายงานการประชุมไหมครับ เชิญท่านนายกครับ   

นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกยีรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เกี่ยวกับเรื่องแก้ไขบันทึกการประชุมนะครับ ผม

อยากจะขออนุญาตหารือว่าในโอกาสหรือครั้งต่อไปอยากจะขอเน้นย้ าไปที่ผู้ที่ถอด
เทปคือเจ้าหน้าที่และผู้พิมพ์ และสุดท้ายคือผู้ตรวจรายงานการประชุม ผู้ถอดเทปผม
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อยากจะให้ท าให้รอบคอบกว่านี้เพราะแก้ไขค าผิดจากการพิมพ์ และการฝังเทปไม่
ชัดเจน ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่น่าจะต้องมาเสียเวลาจากตรงนี้ จึงอยากฝากให้กระชับกว่า
นี้ให้ถูกต้องกว่านี้นิดหนึ่ง หากฟังแล้วไม่รู้เรื่องควรสอบถามไปที่ผู้พูดว่าเป็นอย่างไร 
และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมควรจะตรวจให้ดีกว่านี้ครับ ขอขอบคุณ
มากครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอขอบคุณท่านนายกครับ กระผมก็รู้สึกว่าหละหลวมไปครับขอให้กระชับรอบคอบ 
ประธานสภา กว่านี้ครับ มีท่านอื่นอีกหรืไม่ครับ เชิญท่านไพโรจน์ ดวงชัยครับ 
นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอแก้ไขค าพูดของ

กระผม หน้าที่  18 ครับ บรรทัดที่  3 เปลี่ยนจากค าว่านายประดิษฐ์ เป็นนาย
ประสิทธิ์ และบรรทัดที่ 7 ค าว่าล าเหมือน แก้ไขเป็นล าเหมืองครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - มีท่านอื่นที่จะแก้ไข บันทึกรายงานการประชุมไหมครับ ถ้าหากว่าไม่มีแล้ว  
ประธานสภา กระผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือรับรองรายงานการ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  1  ประจ าปี 2562 ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมและ
ตัดออกแล้วครับ 

ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 1 
    ประจ าปี  2562  จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระ ๑ (รับหลักการ) 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 วาระ 1 (รับหลักการ)   

เรียนเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมในนามของ หัวหน้าผู้บริหาร เทศบาลต าบลไหล่หิน 

ขออนุญาตเสนอญัตติ  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระ ๑ (รับหลักการ)ของเทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอ
เกาะคา จังหวัดล าปาง ซึ่งในวาระนี้ถือว่าเป็นวาระแรกหรือวาระรับหลักการนะครับ 
บัดนี้ได้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลไหล่หิน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หินอีกครั้งหนึ่ง ะะนั้นใน
โอกาสนี้คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลไหล่หินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวทาง
นโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 ดังต่อไปนี้ 

สถานะการคลัง  
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันายน 2562 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้  
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1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 17,936,408.09 สตางค์  
1.1.2 เงินสะสม  จ านวน 7,065,268.90 สตางค์  
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 7,982,760.87 สตางค์  
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน 

0 โครงการ รวม 0บาท 
1.1.5 รายการที่ได้การเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 7 โครงการ 

รวม 296,118.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้างจ านวน 0 บาท 

๑.2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
(1) รายรับจริง จ านวน 30,331,419.69 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดค่าภาษีอากร  จ านวน 285,425.80 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตจ านวน 157,140.47 บาท  
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 105,344.07 บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0 บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 14,984.80 บาท  
    หมวดรายได้จากทุน  จ านวน 0 บาท  
    หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน 13,526,919.55 บาท  
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 16,241,605.00 บาท  
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน965,000.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 26,296,097.21 บาท  ประกอบด้วย 
    งบกลาง  จ านวน 10,305,066.00 บาท  
    งบบุคลากร  จ านวน 8,499,963.00 บาท  
    งบด าเนินงาน  จ านวน 5,302,491.61 บาท  
    งบลงทุน  จ านวน  1,118,500.00 บาท  
    งบรายจ่ายอื่น  จ านวน 0 บาท 
    งบเงินอุดหนุน  จ านวน 1,070,076.60 บาท  
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 

965,000.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน 731,264.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกลุ่มส ารองเงินสะสมจ านวน 0 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0 บาท 
 
 
ต่อไปจะเป็นค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ของเทศบาล

ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  
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  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

  รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ  
ปี 2562 

ประมาณการ  
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 465,642.37 428,000.00 428,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
214,359.95 265,000.00 265,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 118,419.24 200,000.00 200,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,957.00 60,000.00 60,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 807,378.56 953,000.00 953,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 17,402,894.98 17,492,000.00 17,492,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
17,402,894.98 17,492,000.00 17,492,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,215,301.00 19,055,000.00 21,135,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
15,215,301.00 19,055,000.00 21,135,000.00 

รวม 33,425,574.54 37,500,000.00 39,580,000.00 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ  

ปี 2562 
ประมาณการ  

ปี 2563 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 11,091,386.56 13,865,070.00 15,909,040.00 
  งบบุคลากร 9,789,169.00 10,918,000.00 11,123,880.00 
  งบด าเนินงาน 5,955,028.00 8,632,030.00 8,841,180.00 
  งบลงทุน 1,632,126.64 2,871,900.00 2,808,900.00 
  งบรายจ่ายอื่น 57,800.00 21,000.00 21,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 852,000.00 1,192,000.00 876,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 29,377,510.31 37,500,000.00 39,580,000.00 
รวม 29,377,510.31 37,500,000.00 39,580,000.00 
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ต่อไปเป็นส่วนที่  ๒  เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖3 ของเทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ครับ 

            บันทึกหลักการและเหตุผล     
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของ เทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,603,900 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 155,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 3,306,460 
  แผนงานสาธารณสุข 380,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,465,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 500,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 490,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,710,600 
  แผนงานการเกษตร 60,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 15,909,040 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 39,580,000 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
แผนงานบริหารงานท ั่วไป  
 

 
   

งาน 
 งบ  
   

งานบริหารท ั่วไป งานบริหารงานคลงั รวม 

 งบบคุลากร 6,557,000 1,972,000 8,529,000 

     เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,627,000 0 2,627,000 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,930,000 1,972,000 5,902,000 

 งบด าเนินงาน 4,439,600 570,000 5,009,600 

     คา่ตอบแทน 304,600 220,000 524,600 

     คา่ใช้สอย 3,025,000 260,000 3,285,000 

     คา่วสัดุ 670,000 90,000 760,000 

     คา่สาธารณูปโภค 440,000 0 440,000 

 งบลงทุน 36,300 9,000 45,300 

     คา่ครุภณัฑ์ 36,300 9,000 45,300 

 งบรายจา่ยอืน่ 20,000 0 20,000 
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     รายจา่ยอืน่ 20,000 0 20,000 

                                              รวม 11,052,900 2,551,000 13,603,900 

 

  
 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
 

 
   

งาน 
 งบ  
   

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั 

รวม 

 งบด าเนินงาน 155,000 155,000 

     คา่ใช้สอย 155,000 155,000 

                                              รวม 155,000 155,000 
  

แผนงานการศึกษา  
 

 
   

งาน 
 งบ  
   

งานบริหารท ั่วไป
เกีย่วกบั
การศกึษา 

งานระดบักอ่นวยั
เรียนและ

ประถมศกึษา 

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดบั 

รวม 

 งบบคุลากร 1,402,880 0 0 1,402,880 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,402,880 0 0 1,402,880 

 งบด าเนินงาน 175,600 805,980 165,000 1,146,580 

     คา่ตอบแทน 45,000 0 0 45,000 

     คา่ใช้สอย 130,600 348,000 165,000 643,600 

     คา่วสัดุ 0 457,980 0 457,980 

 งบรายจา่ยอืน่ 0 1,000 0 1,000 

     รายจา่ยอืน่ 0 1,000 0 1,000 

 งบเงินอดุหนุน 0 756,000 0 756,000 

     เงนิอดุหนุน 0 756,000 0 756,000 

                                              รวม 1,578,480 1,562,980 165,000 3,306,460 
  

แผนงานสาธารณสขุ  
 

 
   

งาน 
 งบ  
   

งานบริการสาธารณสขุและงาน
สาธารณสขุอืน่ 

รวม 

 งบด าเนินงาน 260,000 260,000 

     คา่ใช้สอย 190,000 190,000 

     คา่วสัดุ 70,000 70,000 

 งบเงินอดุหนุน 120,000 120,000 

     เงนิอดุหนุน 120,000 120,000 

                                              รวม 380,000 380,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน  
 

 
   

งาน 
 งบ  
   

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน 

รวม 

 งบบคุลากร 1,192,000 1,192,000 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,192,000 1,192,000 

 งบด าเนินงาน 1,220,000 1,220,000 

     คา่ตอบแทน 160,000 160,000 

     คา่ใช้สอย 700,000 700,000 

     คา่วสัดุ 360,000 360,000 

 งบลงทุน 53,000 53,000 

     คา่ครุภณัฑ์ 53,000 53,000 

                                              รวม 2,465,000 2,465,000 
  

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
 

 
   

งาน 
 งบ  
   

งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชน 

รวม 

 งบด าเนินงาน 500,000 500,000 

     คา่ใช้สอย 500,000 500,000 

                                              รวม 500,000 500,000 
  

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
 

 
   

งาน 
 งบ  
   

งานกฬีาและนนัทนาการ รวม 

 งบด าเนินงาน 490,000 490,000 

     คา่ใช้สอย 460,000 460,000 

     คา่วสัดุ 30,000 30,000 

                                              รวม 490,000 490,000 
  

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
 

 
   

งาน 
 งบ  
   

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 

 งบลงทุน 2,710,600 2,710,600 

     คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 2,710,600 2,710,600 

                                              รวม 2,710,600 2,710,600 
   

แผนงานการเกษตร  
 

 
   

งาน 
 งบ  
   

งานสง่เสริมการเกษตร รวม 

 งบด าเนินงาน 60,000 60,000 

     คา่ใช้สอย 40,000 40,000 

     คา่วสัดุ 20,000 20,000 

                                              รวม 60,000 60,000 
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แผนงานงบกลาง  
 

 
   

งาน 
 งบ  
   

งบกลาง รวม 

 งบกลาง 15,909,040 15,909,040 

     งบกลาง 15,909,040 15,909,040 

                                              รวม 15,909,040 15,909,040 
   

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

             โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงะบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 62 และ 65 จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าปาง 
             ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
             ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
             ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 39,580,000 บาท 
             ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 39,580,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,603,900 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 155,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 3,306,460 
  แผนงานสาธารณสุข 380,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,465,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 500,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 490,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,710,600 
  แผนงานการเกษตร 60,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 15,909,040 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 39,550,000 
             ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเะพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
             ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินของเทศบาลต าบล 
             ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
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ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปนั้น คือร่างเทศบัญญัติซึ่งรายละเอียดต่างขอให้สมาชิก

สภาทุกท่านได้ดูร่างเทศบัญญัติที่ท่านประธานสภาได้น าส่งไปก่อนวันประชุมแล้ว    
ซึ่งรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เริ่มจากหน้า 1/48 
เป็นต้นไปนั้น กระผมจะขออนุญาตแจ้งรายละเอียดให้ทราบคร่าวๆดังนี้ 

หน้า 1/48 แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 11,052,900 บาท 
หน้า 16/48 แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม 155,000 บาท 
หน้า 19/48 แผนงานการศึกษา รวม 1,578,480 บาท 
หน้า 26/48 แผนงานสาธารณสุข รวม 380,000 บาท 
หน้า 29/48 แผนงานเคหะและชุมชน รวม 2,465,000 บาท 
หน้า 34/48 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 500,000 บาท 
หน้า 38/48 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 

490,000 บาท 
หน้า 41/48 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,710,600 บาท 
หน้า 43/48 แผนงานการเกษตร รวม 60,000 บาท 
หน้า 44/48 แผนงานงบกลาง รวม 15,909,040 บาท 
สืบเนื่องจากที่สมาชิกสภาได้น าเสนอโครงการและฝ่ายบริหารได้สรุปถึง

ความจ าเป็นด าเนินการที่ต้องระบุในเทศบัญญัติคือโครงการในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 2,710,600 บาท เป็นงบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้ 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบุญรักษา บ้านไหล่หิน หมู่ 2 จ านวน 131,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบุญ

รักษา  บ้านไหล่หิน หมู่ 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240 ตรม. ตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.2-206 แผ่นที่ 17 และแบบเทศบาล
ต าบลไหล่หิน เลขที่ ทต.ลห.001  โดยน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 89 ล าดับที่ 102 

      

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสุวรรณ ธรรมนูญ บ้าน
ไหล่หิน หมู่ 2 

จ านวน 82,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณบ้านนาย
สุวรรณ  ธรรมนูญ บ้านไหล่หิน หมู่ 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 150 ตรม. แบบมาตรฐานงาน
ทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.2-206 แผ่นที่ 17 และแบบเทศบาลต าบล
ไหล่หิน เลขที่ ทต.ลห.001 โดยน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 97 ล าดับที่ 129 

      

3. โครงการก่อสร้างล าเหมืองรูปตัว U ค.ส.ล. บริเวณล าเหมืองโป่ง บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 จ านวน 220,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างล าเหมืองรูปตัว U ค.ส.ล. บริเวณล าเหมืองโป่ง บ้าน
กิ่ว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ยาวไม่น้อย
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กว่า 70 เมตร สูง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลไหล่หิน  โดยน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 98 ล าดับ
ที ่132 
4. โครงการขยายเขตท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่บ้าน

มะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 
จ านวน 370,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน บริเวณถนนทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ขนาด
ท่อ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หนา 3 มม. ยาว 2,920 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน โดยน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 73 ล าดับที่ 56 

      

5. โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณข้างบ้านนางบัวลม แผ่น
ค า บ้านเข้าซ้อน หมู่ 1 

จ านวน 299,600 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต  บริเวณข้างบ้าน
นางบัวลม แผ่นค า  บ้านเข้าซ้อน หมู่ 1  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 132 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 114 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวรวม 246 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 852 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานบ ารุงรักษาทาง แบบที่ 3 (มฐ.บร.
3/2546)  โดยน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 97  ล าดับ
ที ่128 

      

6. โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต(ต่อเนื่อง)บริเวณสามแยกทางไป
โรงเรียนบ้านแม่ฮวก หมู่ 3 

จ านวน 300,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต(ต่อเนื่อง)บริเวณ
สามแยกทางไปโรงเรียนบ้านแม่ฮวก หมู่ 3 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 215 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่่น้อยกว่า 860 ตรม. ตามแบบมาตรฐาน
งานบ ารุงรักษาทาง แบบที่ 3 (มฐ.บร. 3/2546)  โดยน ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 98 ล าดับที่ 131 

      

7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูวัฒนธรรม บริเวณบ้านเข้าซ้อน หมู่ 1 จ านวน 570,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูวัฒนธรรม บริเวณบ้านเข้า
ซ้อน หมู่ 1 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหลหิน โดยน ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 99 ล าดับที่ 134 

      

8. โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 9 จุด บริเวณทางเข้าวัดใหม่ชัยมงคล 
บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ 6 

จ านวน 356,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 9 จุด บริเวณทางเข้าวัดใหม่
ชัยมงคล บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ 6 วางท่อระบาย
น้ า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 91 เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.5-5301 แผ่นที่ 80 โดยน ามาจากแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 98 ล าดับที่ 133 
 
 
9. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 5 จุด บริเวณบ้านนายเรือน เตวี บ้านไหล่

หิน หมู่ 2 
จ านวน 182,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 5 จุด บริเวณบ้านนาย
เรือน เตวี บ้านไหล่หิน หมู่ 2 วางท่อระบาย
น้ า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ชั้น 3 ยาว 45 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.5-5301 แผ่นที่ 80 โดยน ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 97 ล าดับที่ 130 

      

      

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษษและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ า ค่าซ่อมแซมปรับปรุงสถานีประปาหมู่บ้าน หมู่
ที ่1 บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 2 บ้านไหล่หิน ค่าปรับปรุงถนน ฯลฯ 

  
 

 

  
แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง รวม 15,909,040 บาท 

    งบกลาง รวม 15,909,040 บาท 

      งบกลาง รวม 15,909,040 บาท 

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้างของ
เทศบาล  ค านวณในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตาม
พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
2)หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3)หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.5/ว.81 ลง
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 

      

      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 12,000,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ จ านวน  1,300 คน  ในอัตราขั้นบันได  ส าหรับผู้สูงอายุ  60 – 69 ปี
, อายุ 70 – 79 ปี , อายุ 80 - 89 ปี และอายุ  90 ปีขึ้นไป  ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท0810.6/ว
146 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท0810.6/ว
146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานเงินอุดหนุน
ทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 
5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว
1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ(ส านัก
ปลัดเทศบาล) 
โดยน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 159 ล าดับที่ 1 

      เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,880,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ  จ านวน  300 คนจ านวน 2,880,000.- บาท ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ะบับที่2 พ.ศ.2559 
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 118 ลง
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556      เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว3609 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ะบับที่2) พ.ศ.2559  
6.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว
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146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการด าเนินงานเงินอุดหนุน
ทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560  
7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด มท 0891.3/1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  
โดยน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 159 ล าดับที่ 2 

      เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 150,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์  จ านวน  ๒๕ คน  คนละ ๕๐๐ บาท
ต่อเดือน รวมเป็นจ านวนเงิน 150,000.- บาท ดังนี้   
1.กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว
1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ
สนับสนุนรายจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
โดยน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 160 ล าดับที่ 4 

      

      ส ารองจ่าย จ านวน 188,750 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าได ้และเหตุความจ าเป็นอื่นตามอ านาจหน้าที่ ที่ไม่มีงบประมาณ
รองรับ  ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ะบับที่2และ3) พ.ศ. 2543 
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4 /ว667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4224 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ าท่วม
เะียบพลัน น้ าป่าไหลหลาก น้ าล้นตลิ่ง  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.2/ว
76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยหนาว  
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7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.2/ว 4515 ลง
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกัน
อุทกภัย น้ าท่วมเะียบพลัน น้ าป่าไหล่หลาก และดินถล่ม 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.2/ว
843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว
2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี 2559 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักและวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบ
สาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

                  
      รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

        รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 280,390 บาท 

      

    1.ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
ข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท. พ.ศ.2541 ค านวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่าน
มา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ไม่
เกิน 20 ล้านบาท ให้ช าระค่าบ ารุงร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณ
รายรับจริงปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2561) 15,215,301 ตั้งจ่ายเป็นเงิน 25,410.-
 บาท 
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 
               เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร ที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ  เป็นต้น ตั้งจ่ายเป็นเงิน 2,000.- บาท ตามหนังสือจังหวัด
ล าปาง ที่ลป 0023.4/ว39583  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร 
3.สมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพแห่งชาติ 
               เพ่ือสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  
28 มิถุนายน 2549 ตั้งจ่ายเป็นเงิน  200,000.- บาท 
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4.สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
               เพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยสมทบกลุ่มออมบุญวันละ
หนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนต าบลไหล่หิน ตั้งจ่ายเป็นเงิน 10,000.- บาท โดย
น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า144 ล าดับที่ 28 
5.ค่าเช่าที่ดินพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ลป.689(บางส่วน)ต าบลไหล่หิน 
     1) วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต้องช าระค่าเช่า
เป็นเงิน ปีละ 35,460.- บาท  
      2) ช าระค่าธรรมเนียมการจัดให้ค่าเช่าที่ดิน เป็นเงิน 3,320.- บาท 
      3) ช าระค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน เป็นเงิน 200.- บาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน 38,980.- บาท 
ตามหนังสืออ าเภอเกาะคา ที ่ลป 0218.1/1055 ลง
วันที่ 23 มีนาคม 2561  เรื่อง การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพ่ือใช้เป็นที่ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มา บ้านเข้าซ้อนหมู่ที่ 1ต าบลไหล่หิน 
6. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจ าปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
ค่าจ้างจ่ายให้กับพนักงานจ้าง เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่พนักงานจ้างที่ประสบ
อันตรายเจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการท างานให้กับเทศบาล
ต าบลไหล่หิน ตั้งจ่ายเป็นเงิน 4,000.- บาท  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วน
ที่สุด ที ่ลป 0023.4/81 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562  เรื่อง การตั้งงบประมาณ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้าที่161 ล าดับที่ 6     

      เงินช่วยพิเศษ จ านวน 1,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าท าศพในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ  ตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ 
ดังนี้ 
1)พระรากฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0013.4/ว 1765 ลง
วันที่ 3 มิถุนายน 2537 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0312/ว1095 ลง
วันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณี
พนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย 

      

      เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 368,900 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตรา
ร้อยละ 2 ของงบประมาณการรายรับโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเงินกู้ เงินจ่ายขาด
สะสม โดยเทศบาลประมาณการรายรับเป็น 39,580,000.- บาท 
หักเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 21,135,000.-
บาท  คงเหลือ 18,445,000.- บาท จึงตั้งเป็นรายจ่ายเป็นเงิน 368,900.-
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 บาท  
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)กฏกระทรวงะบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญ
ฯ พ.ศ. 2500 และตามหนังสือที่ มท. 0313.4/ว1187 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2542 
2)พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญราชการส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2546 
4)หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมการส่ง
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
5)หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 

- โดยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ตั้งเงิน
งบประมาณไว้ทั้งสิ้น 39,580,000 บาท จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับหลักการ
ต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หินได้รับทราบถึง

รายละเอียดต่างๆ ซึ่งทุกท่านก็ได้ศึกษาดูมากันแล้วบ้าง และสามารถสอบถาม
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆได้ครับ ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนที่จะมีการอภิปรายและรับหลักการเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระผมขออนุญาต
แก้ไขร่างเทศบัญญัติครับ หน้า 45/48 เบี้ยยังชีพผู้พิการครับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพจ านวน 300 คน 
ยอดเงินค าชี้แจงงบประมาณพิมพ์ผิดครับ แก้ ไขเป็น จ านวน  2,880,000.-
 บาท และมีของกองคลัง ก็จะขอแก้ไขเช่นกัน ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังครับ 

นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ผู้อ านวยการกองคลัง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ในหน้าที่ 16/48  รายการที่ 2 นะค่ะ รายการ

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ขอแก้ไขเป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน จ านวนเงินเท่าเดิม
ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอเพ่ิมเติมในค่าครุภัณฑ์ของส านักปลัดครับ 

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ วไป สืบเนื่องจากว่าเก้าอ้ีของหัวหน้า
ป้องกันได้ช ารุดพังเสียหายท าให้ใช้ปฏิบัติงานไม่ได้ซึ่งทุกวันนี้ก็ได้ยืมเก้าอ้ีของห้อง
ประชุมสภาไปใช้ 1 ตัว จึงขอเพ่ิมเก้าอ้ีส านักงานแบบหมุนได้ จ านวน 1 ตัว จ านวน 
1,500 บาทครับ  
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการกองคลัง ที่ได้ชี้แจงและแก้ไขใน 
ประธานสภา รายละเอียดที่ต้องแก้ไข ต่อไปเป็นการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อยากจะให้สมาชิกสภาท่านใดที่มีข้อสงสัยจะ
ซักถามท่านนายก ขอเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านบุณยภู บุญเรืองครับ 

นายบุณยภู บุญเรือง   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ โครงการที่ท่านนายกได้แถลงมาในหน้า 41/48 โครงการขยายเขตท่อ

ส่งน้ าประปาหมู่บ้าน บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่บ้านมะกอก -นาบัว หมู่ที่ 4 
จ านวน 362,000 บาท แต่ในประมาณการ 362,000 บาท และหน้า 42/4870
โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 9 จุด บริเวณทางเข้าวัดใหม่ชัยมงคล บ้าน
ไหล่หินตะวันตก หมู่ 6 จ านวน 300,000 บาท แต่ในประมาณการ 356,000บาท
ครับ ตัวเลขไม่ตรงกันอยากให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจงด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ในตารางขวางที่แยกต่างหากนั้นทุกท่านไม่ต้องยึดครับเพราะกระผมให้เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์ท าสรุปเพ่ือให้ดูง่ายขึ้นสรุปไว้คร่าวๆ ก่อนที่จะท าร่างเทศบัญญัติครับใช้ใน
การปรับยอดเงินขยับเงินในแต่ละหมวดครับ ให้ยึดตามร่างเทศบัญญัติเป็นหลักครับ 
ตารางขวางไม่ใช่ร่างเทศบัญญัติครับ ตัวเลขหลักๆให้ดูในร่างเทศบัญญัติครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภา เรียนเชิญท่านมงคล  ช านาญการครับ 
นายมงคล  ช านาญการ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมมีข้อสงสัยตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงมายังไม่ชัดเจนครับ ตามที่

ท่านสท.บุณยภู ได้สอบถาม ซึ่งในแบบประมาณการกองช่าง และในร่างเทศบัญญัติไม่
ตรงกันครับ ไม่ใช่ตารางขวางครับ ในหน้า 41/48 โครงการขยายเขตท่อส่ง
น้ าประปาหมู่บ้าน บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่  4 
จ านวน 362,000 บาท แต่ในประมาณการของกองช่าง 370,000 บาท และหน้า 
42/48 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 9 จุด บริเวณทางเข้าวัดใหม่ชัย
มงคล บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ 6 จ านวน 300,000 บาท แต่ในประมาณการของ
กองช่าง 356,000บาท จะมีปัญหาหรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเวลาสักครู่ครับกระผมจะให้

นักวิเคราะห์และให้กองช่างแกข้้อมูลให้ถกูต้องตรงกันครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ระหว่างที่รอการแก้ไขตัวเลขมีท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ครับ 
ประธานสภา เรียนเชิญท่านรองประธานสภาครับ 
นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมอยากจะน าเรียนจะเปรียบเทียบสักเล็กน้อย

เกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 แผนงานสาธารณสุขตั้ง
ไว้น้อยไปหรือไม่ครับ ในหน้าที่ 26/48 ไม่ทราบว่าตั้งไว้อุดหนุนให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลไหล่หินหรือไม่ หรือว่าเราด าเนินการเอง ซึ่งงานด้านสาธารณสุข
ของต าบลเราเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมีเยอะมาก กระผมก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของชุมชน
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ในต าบลไหล่หินเรา เพราะโรคต่างๆ เกิดขึ้นเยอะและรวดเร็วมาก งบประมาณที่ตั้งไว้
จะไปเสริมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเราหรืออย่างไร กระผมจึงอยากจะ
ขอให้เพ่ิมงบประมาณด้านสาธารณสุขอีกได้หรือไม่ครับ และในหน้า 35/48 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลต าบลไหล่
หิน เป็นโครงการที่ด าเนินการทั้งต าบลตั้งไปอุดหนุนให้ทุกหมู่บ้านหรือด าเนินการเอง
ครับ ซึ่งบ่อขยะของเราได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างไปมาก
แล้วจึงอยากให้คนงานที่เก็บขยะเข้าไปด าเนินการคัดแยกขยะบ้างได้หรือไม่ ไม่ใช่ให้
แต่ละหมู่บ้านคัดแยก ซึ่งมีทั้งอาคารมีรั้วแล้วควรมีกิจกรรมให้คนงานได้ด าเนินการ
แยกในบ่อขยะด้วยอีกทางหนึ่งครับ ซึ่งหมู่บ้านอ่ืนๆ ก็ได้ด าเนินการอย่างเหมือนบ้าน
แม่ฮวกที่เป็นต้นแบบ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านรองประธานสภาครับ ต่อไปขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับ 
ประธานสภา ตัวเลขในร่างเทศบัญญัติที่เกิดความคาดเคลื่อนครับ 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับตัวเลขที่มีความคาดเคลื่อน

ตามที่ได้เช็คในร่างเทศบัญญัติแล้ว นักวิเคราะห์นโยบายได้พิมพ์ตามที่กองช่างได้
จัดส่งตัวเลขมาให้ตามตารางสรุปของกองช่าง ซึ่งขณะนี้กองช่างได้ตัวเลขที่ชัดเจน
แล้วครับ ให้ยึดตามประมาณการของกองช่างครับ ซึ่งในการประมาณการครั้งแรกให้
แจ้งให้นักวิเคราะห์ไป แต่ตอนนี้ได้ตัวเลขที่แน่นอนแล้วให้ยึดตามตัวเลขที่ประมาณ
การในแบบแปลนที่ได้แจกไปครับ เช่น โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 9 จุด 
บริเวณทางเข้าวัดใหม่ชัยมงคล บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ 6 ยึดตามประมาณการครับ 
จ านวน 356,000 บาท โครงการขยายเขตท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน บริเวณถนน
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 จ านวน 370,000 บาท ซึ่งจะท าให้
ตัวเลขในร่างเทศบัญญัติขอให้ปรับลดเงินส ารองจ่ายลดลง ตามยอดที่เพ่ิมในสอง
โครงการนี้ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงครับ สรุปนะครับให้ยึดตัวเลขตามแบบ 
ประธานสภา และประมาณการของกองช่างนะครับ ให้แก้ไขดังนี้ หน้า 41/48  โครงการขยายเขต

ท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 
จ านวน 370,000 บาท  หน้า 42/48 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก9 จุด 
บริเวณทางเข้าวัดใหม่ชัยมงคล บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ 6 จ านวน 356,000 บาท 
โดยส่วนที่เพ่ิมขึ้นให้ตัดงบประมาณของส ารองจ่ายลงมาตามยอดที่เพ่ิมขึ้นของทั้งสอง
โครงการครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ ครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ การตั้งงบประมาณนี้ กระผมอยากจะขอเพ่ิมงบของอัคคีภัยเพราะปีนี้

แห้งแล้งมากซึ่งปีหน้าอาจจะแล้งอีก ในหน้า 16/48 ตั้งไว้แค่ 155,000 บาท 
กระผมคิดว่าจะต้องใช้งบประมาณมากนะครับ เพ่ิมอีกเป็น 200,000 บาท ครับ 
และแผนงานการเกษตร ซึ่งปีนี้เราประสบปัญหาภัยแล้งมาก กระผมได้รับแจ้งจาก
เกษตรกรว่าพืชผลทางการเกษตรแห้งตายมากครับ แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เกี่ยวกับ
การเกษตรเลยเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องการซื้อเมล็ดพันธุ์ไปเสีย ควรจะตั้งงบเกี่ยวกับการ
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ช่วยเหลือเกษตรกรได้หรือไม่ที่ได้ผลกระทบจากภัยแล้งครับ เกษตรกรก็ได้ขอความ
ช่วยเหลือหากตั้งไว้น้อยก็จะช่วยเกษตรกรไมได้ครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขออนุญาตชี้แจงท่านรอง

ประธานสภา เรื่องงบแผนงานสาธารณสุขครับ ในการตั้งงบประมาณอาจจะตั้ง
งบประมาณในระดับกลางๆก่อน หากเกิดเหตุที่ท าให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่ายนั้น
เราสามารถใช้อ านาจของผู้บริหารโอนเงินมาเพ่ิมในการใช้จ่ายได้ ส่วนโครงการคัด
แยกขยะนั้นจะให้ด าเนินการกั้นเป็นห้องๆ เพราะว่าเราสามารถใช้วัสดุก่อสร้างในการ
กั้นได้ครับ เพราะทุกวันนี้อาคารเราเป็นอาคารโล่งๆ เรายังไม่ได้เข้าไปด าเนินการ
ปรับปรุงต่อเติมให้สมบูรณ์ ซึ่งการปรับปรุงหรือต่อเติมจะกระท าได้ต้องรองให้ครบ
สองปีไปแล้วก่อน หากจะด าเนินการจะต้องพ้นระยะเวลาค้ าประกันก่อน ตอนนี้ก็นับ
ระยะเวลาค้ าประกันแล้วก็สามารถกั้นเป็นห้องๆ ได้ ซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของเราก็
คัดแยกอยู่แล้วส าหรับของที่สามารถขายได้คือขยะรีไซเคิล ส่วนงบประมาณใน
แผนงานสาธารณสุข ไม่ต้องเป็นห่วงครับหากเกิดการระบาดของโรคเงินไม่เพียงพอก็
สามารถโอนเงินงบประมาณมาเพ่ิมได้ครับ  ส าหรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรนั้นจะต้อง
ดูรัฐบาลกลางเราเองไม่มีอ านาจในการประกาศเหตุะุกเะินเขตสาธารณภัยได้ ะะนั้น
เมื่อเกิดเหตุทุกครั้งเราต้องส่งเรื่องไปให้เกษตรอ าเภอด าเนินการเมื่อส่งไปก็เงียบไม่
ตอบกลับมาเราก็ด าเนินการต่อไม่ได้ ซึ่งเขาต้องรับรองว่าในพ้ืนที่เราโดยการประกาศ
ของผู้ว่าฯ ประกาศเป็นเขตภัยแล้ง ภัยพิบัติ ภัยพิบัติโรคระบาด ประกาศแล้วเกษตร
อ าเภอต้องรับรองว่าเขาไม่มีงบประมาณก่อนเราถึงจะน าเงินไปช่วยเหลือได้ หากรับ
เรื่องจากชาวบ้านมาแล้วด าเนินการเลยไม่ได้ครับเพราะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลย หาก
ในภายภาคหน้าหน่วยตรวจสอบลงตรวจสอบจะต้องได้คืนเงินอย่างแน่นอนครับ หาก
เกิดเหตุจริงๆ ประกาศเขตภัยพิบัติและเกษตรอ าเภอและจังหวัดรับรองว่าไม่เงิน
ด าเนินการ ประกาศว่าให้ท้องถิ่นด าเนินการช่วยเหลือ ผู้ว่าก็จะมีค าสั่งลงมาเราก็
สามารถใช้เงินสะสมลงไปช่วยเหลือได้ครับ ในเบื้องต้นขอให้เกษตรอ าเภอหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่รับผิดชอบด าเนินการดูแลไปก่อนซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก หากเกิดเหตุ
และมีหนังสือสั่งการที่ชัดเจนเราช่วยเหลือได้อย่างแน่นอนครับ ต้องอธิบายให้ผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนได้เข้าใจครับ ขอขอบคุณครับ 

นายบุณยภู บุญเรือง   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ เมื่อสักครู่ที่ท่านปลัดได้แจ้งการเพ่ิมงบประมาณในสองโครงการนั้นใช้

เงินจากตัวไหนครับช่วยชี้แจงด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เงินที่เพ่ิมจากโครงการสองโครงการและครุภัณฑ์ซื้อเก้าอ้ีนั้นตัดลดมาจาก  
ประธานสภา เงินส ารองจ่ายนะครับ และขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงครับ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถโอนเงินงบประมาณได้โดยใช้อ านาจท่านนายก
ครับ มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตเพราะว่าตัวเลขในร่างเทศบัญญัติและใน

แบบประมาณการตรงการแล้วจึงไม่ได้ตรวจสอบดูโดยละเอียด แต่จริงๆแล้วกองช่าง
แจ้งว่ามีประมาณการตัวล่าสุดกว่านี้อีกครับ เพราะบางโครงการประมาณการมันเกิน
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เป้าที่เราตั้งงบประมาณไว้ให้แต่ละหมู่บ้าน เช่น โครงการบ้านมะกอก เราจัดสรรให้
บ้านละสามแสนแต่พอประมาณการออกมาแล้วเป็นสามแสนหกหมื่น ปรับลดแล้ว
เหลือสามแสนหกหมื่นสองพันโดยลดจากของหมู่บ้านอ่ืนมา ลดจากบ้านกิ่วก็หยวน
กันไป และอีกโครงการคือ หมู่ 6 เดิมตัวเลขสามแสนบาท แต่เมื่อประมาณการแล้ว
เป็นสามแสนห้ากว่าๆ ผมไม่ได้เห็นตัวเลขเหล่านี้หากได้เห็นก่อนคงจะให้ปรับลดลงไป
ครับ ซึ่งงบประมาณของเรามีจ ากัดและเราต้องบริหารจัดการตามงบประมาณที่เรามี
อยู่ ในวันข้างหน้าอาจจะเกิดปัญหาซึ่งหากมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณคง
จะต้องล าบาก เช่นเงินส ารองจ่ายตัดลงไปใส่ในโครงการท าให้เหลือน้อยมาก เราจะ
ท าอะไรก็จะล าบากในการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งหากเกิดภัยธรรมชาติขึ้นเงินส ารอง
จ่ายไม่พอก็จะต้องของบประมาณจากหน่วยเหนือ ซึ่งก็ไม่ได้มาทันทีเหมือนมีที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุวาตภัยที่ผ่านมาในบ้านเข้าซ้อนใช้งบประมาณสูงมาก แต่เราตั้งงบประมาณ
ส ารองจ่ายไว้แสนกว่าบาทหากเกิดเหตุจะเกิดปัญหา และหากจะอาศัยงบประมาณ
จากอ าเภอก็จะล าบากไม่รู้จะได้หรือไม่เพราะภัยที่เราไม่เห็นมักจะเกิดเหตุไม่คาดคิด
เกือบทุกปี ซึ่งปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นประสบการณ์ส าคัญ จึงอยากให้สมาชิกสภาทุก
ท่านเข้าใจด้วยครับ จึงคิดว่าควรลดงบประมาณลงได้ไหมเช่น ลดบ่อพัก ลดระยะลง 
เพราะเราต้องยึดงบประมาณเป็นตัวก าหนด หรือลดตัวอ่ืนได้หรือไม่ครับ จึ งหารือ
และมาปรับร่วมกันครับ ซึ่งงบประมาณขณะนี้ รวม 2,710,600 บาท ซึ่งเดิมมีแค่ 
2,646,600 บาท แต่ในเมื่อท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่ งบประมาณแจ้งว่าให้หา
งบประมาณตัวอ่ืนมาเพ่ิมได้ก็ไม่เป็นปัญหาครับ และทั้งหมดทั้งมวลสรุปงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้ งสิ้น 39,580,000 บาท แต่จะได้
ด าเนินการโครงการครบหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับรายรับของเราอีกทีครับ หากได้รับเงิน
มาเกินเป้าก็สามารถท าเพ่ิมเติมได้ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ต้องขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับตัวเลข

และโครงการ และงบประมาณที่รัฐจัดสรรมาให้ ซึ่งเราท าเทศบัญญัติรอรับไว้หากมี
งบประมาณโอนเข้ามาก็จะสามารถด าเนินการโครงการได้ ต่อไปมีท่านอื่นจะอภิปราย
อีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีก็ผมจะขอมติในที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระ 1 (รับหลักการ)        
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระ 1 (รับหลักการ) โปรดยกมือครับ 

ทีป่ระชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 (รับหลักการ)  จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 
0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขั้นตอนต่อไปหลังจากท่ีเรารับหลักการเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการ 
ประธานสภา  แปรญัตติขึ้นมา 1 ชุดครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบครับ 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หลังจากที่สภาเราได้มีมติรับ

หลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว 
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ล าดับต่อไปเป็นการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 7 คน 
โดยสภาเป็นผู้เสนอการเสนอรายชื่อไม่จ ากัดจ านวน การเสนอชื่อต้องมีผู้รับรองไม่
น้อยกว่า 2 คน หากมีการเสนอรายชื่อเกินกว่าที่สภามีมติก าหนดไว้ ก็ให้ลงคะแนนว่า
จะเลือกใคร หากไม่เกินที่ก าหนดไว้ก็เป็นไปตามรายชื่อผู้ได้รับการเสนอนั้นครับขอ
เชิญท่านประธานครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขั้นตอนต่อไปหลังจากท่ีเรารับหลักการเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการ 
ประธานสภา  แปรญัตติขึ้นมา 1 ชุดครับ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติซ้ าอีกรอบครับ หรือได้เสนอ

ญัตติในบางประเด็นครับ ซึ่งเราสามารถตั้งจากที่ประชุมเราได้อย่างน้อย 3 คน และ
ไม่เกิน 7 คนครับ ขอเชิญเสนอว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติที่คนครับ เชิญครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 7 คนครับ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุมมีสมาชิก  
ประธานสภา ท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 คน โปรดยกมือครับ   
ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง    

งดออกเสียง 0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 1 ครับ  
นายไพโรจน์  ดวงชัย - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายสุวรรณ ศรีวิชัย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายบุญยภู บุญเรือง  และ  นายสุธรรม  จ าปา 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 1 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให ้นายสุวรรณ ศรีวิชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

คนที่ ๑ จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
 นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 2 ครับ  
นางล าดวน  จินา - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิะันขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายมงคล  ช านาญการ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  และ  นายไพโรจน์  ดวงชัย 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 2 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายมงคล ช านาญการ เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ 2  จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 3 ครับ  
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นางล าดวน จินา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายมงคล ช านาญการ และ นายบุณยภู  บุญเรือง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 3 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชมุ -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นางล าดวน  จินา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคน

ที่ 3  จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 4 ครับ  
นายมงคล  ช านาญการ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิะันขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายสุธรรม  จ าปา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

ผู้รับรอง 2 คน  นายพินิจ จินะการ  และ นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  4 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายสุธรรม จ าปา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

คนที่ 4  จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 5 ครับ  
นายสุธรรม  จ าปา - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายบุณยภู  บุญเรือง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายมงคล  ช านาญการ  และ นายธนา  แก้วจักร์ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  5 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายบุณยภู  บุญเรือง  เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติคนที่ 5  จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง  
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 6 ครับ  
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายธนา  แก้วจักร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายพินิจ  จินะการ  และ นายบุณยภู  บุญเรือง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  6 อีก หรือไม่หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายธนา  แก้วจักร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 6  จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์  ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 7 ครับ  
นายธนา  แก้วจักร์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นางล าดวน จินา  และ นายสุธรรม จ าปา 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  7 อีก หรือไม่หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายประดิษฐ์  เรื่องฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติคนที่ 7  จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขณะนี้สมาชิกสภาได้เสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จ านวน 7 คน โดยคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการเสนอชื่อมีรายชื่อ
ดังนี้ 
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1. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย 
2. นายมงคล   ช านาญการ 
3. นางล าดวน  จินา 
4. นายสุธรรม  จ าปา 
5. นายบุณยภู  บุญเรือง 
6. นายธนา  แก้วจักร์ 
7. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ สภาได้ท าการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว จ านวน 7 คน 
ประธานสภา โดยคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการเสนอชื่อมีรายชื่อดังนี้ 

1. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย 
2. นายมงคล   ช านาญการ 
3. นางล าดวน  จินา 
4. นายสุธรรม  จ าปา 
5. นายบุณยภู  บุญเรือง 
6. นายธนา  แก้วจักร์ 
7. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ทั้ง 7 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้สมาชิกสภาที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 
เสียง 

 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - ขั้นตอนต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาครับ 
ประธานสภา  
 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติ ครบแล้ว 7 คน โดยคณะกรรมการแปรญัตติ  ทั้ง 7 คน จะด าเนินการเลือก
ประธานและเลขานุการกันเองครับ ซึ่ งตามความนัยข้อ ๑๐๙ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ะบับที่ 2) พ.ศ.2554  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น กระผมได้แจ้งเป็น
หนังสือเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านประชุมแล้ว เพ่ือด าเนินการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา เราจะพักรับประทานอาหารกลางวัน แล้วให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือ

คัดเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการกรรมการ และเราจะกลับมาประชุมอีก
ครัง้ในเวลา 13.00 น. ครับ 
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(พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติประชุม  เวลา 12.30 น.) 
 
เริ่มประชุม ต่อ เวลา 13.00 น. 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภา  คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม คัดเลือกประธาน และเลขานุการเรียบร้อยแล้ว 
  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติแถลงต่อสภาครับ 
นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการคัดเลือกประธาน รองประธาน 

และเลขานุการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
๑. นายมงคล ช านาญการ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุวรรณ ศรีวิชัย  รองประธานกรรมการ 
๓. นายธนา แก้วจักร์  กรรมการ 
๔. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กรรมการ 
๕. นายสุธรรม    จ าปา  กรรมการ 
๖. นายบุญยภ ู บุญเรือง  กรรมการ 
๗. นางล าดวน  จินา  กรรมการ/เลขานุการ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ะบับที่ 2) 
พ.ศ.2554  ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น และ ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว 
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ต่อไปเชิญท่านประธานสภาด าเนินการให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอวันรับค าแปรญัตติ
ครับ  

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอวันรับค าแปรญัตติครับ  
นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอวันรับค าแปรญัตติ เป็นวันที่ วันที่ 16 – 18 

สิงหาคม 25๖2 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน    

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ตามที่ท่านมงคล ช านาญการ ได้เสนอวันรับค าแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 

สิงหาคม 25๖2 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน   มีท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
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ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ยื่นแปรญัตติตั้งแต่ วันที่ 16 – 18 สิงหาคม       
พ.ศ.25๖2 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล     
ไหล่หิน จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 20 สิงหาคม 

2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือสรุปผลการ
แปรญัตติและรายงานต่อประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน กระผมจึงขอนัดประชุม
สภาครั้งต่อไปในวันที่ 22 สิงหาคม 25๖2 เวลา 09.30 น. เพ่ือพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระ 2 (แปรญัตติ) 
และวาระ 3  (ลงมติ) ต่อไปครับ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  - พิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ.2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนเชิญท่านนายกได้เสนอและชี้แจงญัตติต่อท่ีประชุมครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี กระผมขอหรือญาติเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินและพิจารณาโอน

งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ 
  1.ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาในการก่อสร้างพ้ืนฐานในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างล าเหมืองบริเวณล าเหมืองทุ่งแพะหนองห้า หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน  

เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
พร้อมทางเดินเท้า คสล ข้างล าเหมืองบริเวณล าเหมืองทุ่งแพะหนองห้า ต าบลไหล่หิน 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 110 เมตร หนาเะลี่ย 20 
เซนติเมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร  

เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
ในรายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้ก าหนดรายจ่ายในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลูกลัง
พร้อมทางเดินเท้า คสล ข้างล าเหมือง บริเวณล าเหมือง ลุงแพะ หนองห้า หมู่ที่ 2 
ต าบลไหล่หิน ขนาดกว้างเะลี่ยโดยประมาณ4 เมตรยาวไม่น้อยกว่า 110 เมตร 
น่าจะเหลือ 20 เซนติเมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร   

เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับความ
เดือดร้อนในการสัญจรไปมาโดยเะพาะในช่วงฤดูฝน ท าให้ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ท า
ให้เกิดอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผลกระทบและอาจเกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ 
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ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
พร้อมทางเดินเท้าท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ รับผลกระทบและอาจเกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนได้   

ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม
ทางเดินเท้า บริเวณล าเหมืองทุ่งแพะหนองห้า ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังนี้ 

โอนลด เงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไปหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งจ านวนเงิน 98,300 บาท ประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 141,300 บาทโอนแล้วเป็นเงิน 98,300 บาทงบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 43,000 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา การ
กอดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภครายการโครงการก่อสร้างถนนลูกลังพร้อมทางเดินเท้า คศล ข้างล า
เหมืองบริเวณล าเหมืองทุ่งแพะหนองห้าหมู่ ที่ 2 ต าบลไหล่หิน โอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่เป็นเงิน 98,300 บาทรวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น 98,300 บาท 

 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล บริเวณทางเข้าบ้านนาบัว บ้านมะกอกนาบัว
หมู่ที ่4 เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา การ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล บริเวณทางเข้าบ้านนาบัว มะกอกนาบัว
หมู่ที่ 4 ต าบลไหล่หิน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  10 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
หนาโดยเะลี่ย 15 เซนติเมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร 

 เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประมาณประจ าปีพ.ศ. 2562 ใน
รายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้ก าหนดรายจ่ายในหมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล บริเวณ
ทางเข้าบ้านนาบัวบ้านมะกอกนาบัวหมู่ที่สี่ต าบลไหล่หินขนาดกว้างโดยเะลี่ย 4 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร หนา 15 เซนติเมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 48 ตาราง
เมตร  

 เนื่องจากได้รับการแจ้งจากประชาชน  ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับ
ความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเะพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อ เกิดอุปสรรคในการสัญจรไปมาท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบความเป็นอยู่
และเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ 

ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน 
คสล บริเวณทางเข้าบ้านนาบัว มะกอกนาบัวหมู่ที่ 4 ต าบลไหล่หิน ไปตั้งจ่ายใน
รายการใหม่ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังนี้  
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 โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
ชุมชน หมวดเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนที่
เกษตรกรรม บ้านมะกอกนาบัวหมู่ที่ 4   จ านวนเงิน 52,800 บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 87,099.44 บาท โอนลดเป็นเงิน 52,800 บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนประมาณ 27,999.40 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานหมวดงานสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
นายการ โครงการก่อสร้างถนน คสล บริเวณทางเข้าบ้านนาบัว มะกอกนาบัวหมู่ที่ 4 
ต าบลไหล่หิน โอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน 52,800 บาท  รวม
เป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น 52,800 บาท 

ตามระเบียบและกฎหมายตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงะบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 67  ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) 
และการจ่ายเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้วประกอบระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย วิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม
ะบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 
27 การโอนงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นดังนั้นกระผมจึงขออนุญาตเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน  

เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตาม
หลักการและความท่ีแจ้งข้างต้นจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้เสนอและชี้แจงญัตติต่อที่ประชุมนะครับ เรื่องโอนเงิน 
ประธานสภา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2 

โครงการ โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างล าเหมืองบริเวณล าเหมืองทุ่งแพะหนองห้า หมู่ที่  2 ต าบลไหล่หิน และ
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล บริเวณทางเข้าบ้านนาบัว มะกอกนาบัวหมู่
ที่ 4 ต าบลไหล่หิน มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ หากไม่มีผม
จะขอมติจากสภาเทศบาลต าบลไหล่หินเพ่ือขออนุมัติมติในที่ประชุมสภาครับ เรียน
เชิญท่าน มงคล ช านาญการ ครับ 

นายมงคล  ช านาญการ -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุก 
สมาชิกสภา ท่านครับ อย่างแรกกระผมอยากสอบถามเกี่ยวกับ การก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม

ทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างล าเหมืองบริเวณล าเหมืองทุ่งแพะหนองห้า หมู่ที่ 
2 เหตุใดทางเดินทางถึงกว้าง 4 เมตร เป็นทางเดินเท้าอย่างเดียวหรือไม่ รถรา
สามารถเข้าไปได้หรือไม่จากจุดไหนถึงจุดไหนครับกระผมจึงอยากสอบเรื่องนี้ครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ครับมีท่านใดอยากสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ หากไม่มีเรียนเชิญท่านนายกชี้แจง 
ประธานสภา และตอบค าถามครับ 
นายกรุงทอง  สิงห์โทราช -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุก 



 - 29 - 

นายช่างโยธา ท่านครับ ขอชี้แจงโครงการการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างล าเหมืองบริเวณล าเหมืองทุ่งแพะหนองห้า หมู่ที่ 2 จุดทางเข้าตรงร้านขาย
ของด้านข้างล าเมืองตรงข้ามบ้านอดีต สท เหน่ง เข้าทางนั้น เลยไปเป็นต้นยางบ้าน
ของลุงที่อยู่ข้างต้นยาง จะท าคอนกรีตข้างบริเวณล าเมืองเข้าสู่โรงเรียนเราจึงใช้     
ค าก าจัดความว่า เป็นทางเดินเท้าเราจะท าเป็นถนนคอนกรีตไม่ได้ เพราะเป็นเหมืองนี้
ลักษณะเป็นเหมืองเปิด ถ้าหากเราจะเปลี่ยนแปลงสภาพล าเหมืองเป็นเหมืองปิดต้อง
ยื่นเรื่องเข้าถึงกรมและอาจจะเกิดความยุ่งยากเราจึงท าเป็นทางเดินเท้าจริงๆแล้ว
ถนนเส้นนี้ท าเป็นพ้ืนถนนเพราะทุกวันนี้เราท าเป็นแบบมาตรฐานเท่านั้น  แต่ตัวล า
เหมืองนี้ไม่สามารถท าได้เราจึงท าเป็นทางเดินเท้าใช้คอนกรีตหนาที่ 15 เซนติเมตร
เพ่ือให้มอเตอร์ไซค์สามารถข้ามได้แต่รถบรรทุกหนักไม่สามารถข้ามได้เพราะพ้ืนทาง
ไม่มีถนนนั้นจะเป็นทางข้ามในวันข้างหน้ารถนักเรียนสามารถเข้าข้างหลังออก
ข้างหน้าได้ลักษณะเหมือนไปโรงเรียนแล้วผู้ปกครองไปรับส่งได้  ถนนบริเวณสร้าง
อาคารใหม่ของโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุงครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ครับท่านใดอยากจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ หากไม่มีผมจะขอมติเพ่ืออนุมัติมติ 
ประธานสภา  ในที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณร่ายจ่ายเพื่อตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ 1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมทางเดินเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็กข้างล าเหมืองบริเวณล าเหมืองทุ่งแพะหนองห้า หมู่ที่  2 ต าบลไหล่หิน 
และโครงการที่ 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล บริเวณทางเข้าบ้านนาบัว มะกอก
นาบัวหมู่ที่ 4 ต าบลไหล่หิน จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 
0 เสียง 

 
ระเบียบวะระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  

5 .1 ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประมาณปีพ.ศ. 2561 จ านวน 2 
โครงการ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ก่อนจะเข้าสู่วาระที่ห้าเรื่องอ่ืนๆเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 

ประธานสภา จ านวน2 โครงการเรียนเชิญท่านนายกได้พูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุมสภาเนื่องจากวัน
พรุ่งนี้ ผอ.จากทรัพยากรน้ าจะมาตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ ในเขตต าบลไหล่หินของเราเรียน
เชิญครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนที่จะชี้แจงในเรื่องของโครงการ เนื่องมาจากว่า

ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ. 2561 มีโครงการอยู่ 2 โครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการเนื่องจากเราหาผู้รับจ้างไม่ได้ ทางกองช่างได้ขออนุมัติและท ารายงาน
ชี้แจงเพ่ือที่จะขออนุมัติเงินในโครงการ สืบเนื่องมาจากว่าโครงการทั้ง 2 โครงการ 
ประมาณการแบบของเดิมที่ไม่ได้แบบมาตรฐาน และพยายามปรับราคาให้ได้ ตามตัว
เงิน อย่างเช่นเหล็ก หากว่าเราท าตามแบบมาตรฐาน หรือหลักวิชาการจะต้องใช้
เหล็กที่ใหญ่และหนากว่าแต่ว่า งบประมาณเราไม่พอเราจึงได้ปรับราคาลงเพ่ือที่จะ
สามารถให้โครงการนั้นส าเร็จลุล่วงตอบสนองความเดือดร้อนตอบสนองความต้องการ
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ตามวัตถุประสงค์ได้ แล้วผลปรากฏว่าหลังจากนั้นทางวิศวกรรมสถานหรือส านักงบ
รวมทั้งผู้ที่ตรวจสอบในเรื่องของโครงการก่อสร้าง ปปช. ได้ให้มีหนังสือแจ้งระเบียบ
ใหม่ว่าต้องท าตามแบบมาตรฐาน ส่วนตัวกระผมได้พยายามสอบถามผู้รับจ้างว่าจะ
สามารถด าเนินการในตามแบบมาตรฐานแต่ราคางบประมาณเดิมได้หรือไม่ได้        
ท าการสอบถามไปหลายที่ปรากฏว่าไม่มีใครที่จะสามารถด าเนินการได้ครับ แต่เมื่อ
ประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กระผมได้ให้กองช่างท ารายงานชี้แจงขึ้นมาและได้
หาทางออกตามแนวทางที่จะท าได้โดยเสนอขึ้นมากระผมได้อ่านรายละเอียดในการ
ชี้แจงของกองช่างให้สภาได้รับทราบดังนี้ครับ เรื่องเดิมตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2561 กองช่างได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธามางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด าเนินการดังต่อไปนี้     
1. โครงการก่อสร้างอาคารประกอบอาหารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 
งบประมาณตั้งไว้ 179,700บาท กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
ไหล่หิน โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างล าเมืองรูปตัวยู บริเวณข้างบ้านนายสุพรรณ 
พระอังคาร หมู่ที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ที่ 78,945 บาทขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 
เมตรยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตรหนา 15 เซนติเมตรสูง 1 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 60 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเทศบาลต าบลไหล่หิน 
ข้อเท็จจริงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561          
ทั้ง 2 โครงการทางเทศบาลต าบลไหล่หินเป็นผู้ออกแบบและประมาณการซึ่งแบบ
แปลนทั้ง 2 โครงการไม่สามารถน ามาใช้ในการด าเนินการก่อสร้างได้ หลังจากแบบ
แปลนไม่ได้รับการรับรองจากงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง ทางกองช่างจึง
ได้ประสานกับส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง เพ่ือขอท าการออกแบบ
และโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน กองช่างได้เขียนแบบตาม
ค าแนะน าของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง ได้ท าการส่งแบบแปลน
ไปให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปางตรวจสอบทดสอบและลงนาม
แปลนเสร็จเรียบร้อย ประมาณการตามแบบแปลนใหม่ที่ได้รับการรับรองผลปรากฏ
ว่าทั้ง 2 โครงการมีงบประมาณเพ่ิมขึ้นดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1 การก่อสร้างอาคาร
ประกอบอาหารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หินงบประมาณตั้งไว้ 179,700 บาท
งบประมาณเพ่ิมใหม่เป็น 193,500บาท ต้องใช้เงินปรับเพ่ิมจ านวน 13,200 บาท
โครงการที่ 2 สร้างล าเหมือนรูปตัวยูบริเวณข้างบ้าน นายสุพรรณ พระอังคาร หมู่ที่1
งบประมาณตั้งไว้ 78,915 บาท  งบประมาณใหม่ 116,680 บาท ต้องใช้เงินปรับ
เพ่ิมจ านวน 37,765 บาท รวมเงินปรับเพ่ิมทั้ ง 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
51,565 บาท ขอน าเสนอเพ่ือพิจารณาต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการปรับเพ่ิมงบประมาณหรือด าเนินการสืบต่อไปครับ ท่านเลขาฯหรือ      
ท่านปลัด ได้ให้ความเห็นเป็นหนังสือลงมาว่าเนื่องจากเป็นงบประมาณในปี        
พ.ศ. 2561 ที่ได้ขออนุมัติการเงินต่อสภาแล้วไม่มีระเบียบให้โอนมาปรับเพ่ิมควรแจ้ง
ให้สภาทราบ หมายความว่าเป็นเงินที่เรากันมาไม่ใช่เทศบัญญัติปี 2562 เป็นเงินที่
เรากันมาจากปี 2561 ไม่มีระเบียบที่จะสามารถข้ออนุมัติเพ่ิมเงินได้ กระผมได้ท า
การเกษียนหนังสือว่าให้ด าเนินการตามกฎระเบียบเพราะเราไม่สามารถไปฝืนระเบียบ
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ได้ ตรงนี้จึงอยากจะน าเรียนในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ได้รับทราบว่าโครงการทั้ง          
2 โครงการ ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างที่จะเข้ามาท า
ด าเนินการตามงบประมาณเดิมเท่าที่เรามีเงินอยู่ตามที่สภาได้อนุมัติไปประเด็นแรก 
ประเด็นที่สอง กองช่างขออนุมัติเงินเพ่ิมตามแบบแปลนที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานโยธาและผังเมืองตามระเบียบใหม่ปรากฏว่าระเบียบไม่เปิดให้ที่จะสามารถ
หาเงินมาเพ่ิมได้จริงในแทงให้ที่สภาในที่นี้รับทราบว่าทั้ง 2 โครงการนี้ไม่สามารถที่จะ
ด าเนินการได้ เงินยังคงอยู่ตามเดิม ประการแรกกระผมอยากจะมีการแจ้งให้ทราบใน
ที่ประชุม. ประการที่สองอยากจะทราบว่า ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรเผื่อจะมาหาทาง
แก้ไขเก่ียวกับ 2 โครงการนี้ครับจึงเรียนมาเพื่อพิจารณาครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีประมาณปี พ.ศ. 2561  
ประธานสภา จ านวน 2 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างอาคารประกอบอาหารศูนย์เด็กเล็กเทศบาล

ต าบลไหล่หิน 2.โครงการก่อสร้างล าเหมืองรูปตัวยู บริเวณข้างบ้านนายสุพรรณ     
พระอังคาร หมู่ที่ 1 มีท่านใดจะซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมไหมครับ เรียนเชิญ 
ท่านมงคล  ช านาญการ ครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุก 
สมาชิกสภา ท่านครับ ส าหรับโครงการทั้ง 2 โครงการนั้นกระผมได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง     

เป็นห่วงเกี่ยวกับล าเหมืองข้างบ้าน นายสุพรรณ พระอังคาร ช่วงนี้เกิดภัยแล้งจึงไม่
เกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ า แต่ทว่าจุดนั้นเป็นจุดอันตรายหากเกิดน้ าไหลหลากหรือน้ าล้น
ล าเหมือง น้ าอาจจะล้นท่วมเข้ามาในบ้าน ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจึงได้
สอบถามกระผมมาโดยตลอด ในช่วงปีก่อนกระผมได้ตอบประชาชนไปว่าจะทาง
เทศบาลน าเข้าเทศบัญญัติปี 2561 แล้วได้แน่นอน ได้แจ้งไปว่ารอผู้รับเหมา แต่ทั้งนี้
เกิดการเบิกเทศบัญญัติปี 2562 ไม่สามารถน าไปเพ่ิมได้เทศบัญญัติปี 2561 ได้        
พอระยะเวลาปี 2561 จนล่วงเลยมาถึง ปี 2562 ประชาชนก็แจ้งมาว่าไม่เห็นมา
ด าเนินการสักที กระผมจึงอยากจะหารือกับทางสภาและท่านนายก คณะบริหารว่า
เราจะหาทางออกอย่างไรจะแจ้งให้กับประชาชนว่าอย่างไร ว่าโครงการนั้นตกไป หรือ
จะท าเช่นในการแก้ไขปัญหาจุดนี้ครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านมงคล  ช านาญการครับ ครับ เรื่องโครงการ 2 โครงการนี้สมาชิกใน 
ประธานสภา แต่ละเขตได้เห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 จึงคาดการณ์

ว่าสามารถด าเนินการได้แน่นอน ผลกลับไม่สามารถด าเนินการได้มีวิธีใดน าโครงการ 
2 โครงการนี้ และโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน โครงการก่อสร้างล าเมืองตัวยู ท่านนายก
มีวิธีการใดท่ีจะน าโครงการนี้กลับมาด าเนินการต่อได้ครับเชิญครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
นายกเทศมนตรี ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมคิดว่าต้องหารือไปทางท่านปลัด ว่าใน

งบประมาณเงินจ านวนนี้จะท าเช่นไร ซึ่งเมื่อครบก าหนดหนึ่งปีโครงการก็ตกไป
ส าหรับกระผมคิดว่า ควรจะท าโครงการขึ้นมาใหม่และหางบประมาณมาเพ่ิมโดยเป็น
โครงการใหม่แต่ทว่าจะออกเป็นโครงการจะเป็นโอนงบหรือไม่ก็จะหารือปลัดครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ขอบคุณท่านนายกครับ เรียนเชิญท่านมงคล  ช านาญการ ครับ 
ประธานสภา 
นายมงคล  ช านาญการ -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุก 
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สมาชิกสภา ท่านครับ ในเรื่องนี้ในเมื่อมี 2 โครงการกระผมคิดว่า ควรน ามาด าเนินการเสียหนึ่ง
โครงการก่อน ดีกว่าปล่อยตกทั้ง 2 โครงการ น าโครงการก่อสร้างล าเมืองรูปตัวยูมา
ด าเนินการก่อน จะเป็นไปได้ไหมทางออกที่ว่า จะได้โอนมาด าเนินการหนึ่งโครงการ
เอาจนหมดงบประมาณนั้นจะมีความเป็นไปได้ไหมผมขอหารือครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ขอบคุณท่านมงคล  ช านาญการครับ เรียนเชิญท่านปลัดครับ 
ประธานสภา 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอด 
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามหลักของวิธีการขอประมาณในระเบียบ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณดูแลค่าใช้จ่ายได้ในปีนั้น ในกรณีของหมวดสิ่งก่อสร้าง
หากด าเนินการไม่ทันให้ขออนุมัติต่อสภาหากภายในหนึ่งปี  ด าเนินการไม่ทันไม่ได้ 
ด าเนินการก็ให้โครงการนั้นตกไป ตอนนี้ก็ผ่านมา 1 ปีครึ่ง เงินยังติดอยู่ไม่รู้ว่าระบบ
แก้ไขได้อย่างไรบ้าง ผอ.คลัง ครับ มีปัญหาหรือเปล่าเรื่องระบบบัญชี เนื่องจากเราจะ
เบิกจ่ายไม่ทันเพราะจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว หากจะด าเนินการต้องน าเรื่องเข้าสภา 
ขออนุมัติสภาด าเนินการ กว่าจะเข้าไปด าเนินการก็อาจจะสิ้นสุดปีงบประมาณ
ขั้นตอนเร่งรัดเกินไปหากจะท าได้ คืออย่างเดียวตอนนี้เข้าไปส ารวจใหม่ไปส ารวจท า
โครงการใหม่เรียบร้อยแล้วก็ขออนุมัติสภาจากเงินสะสมให้ 2 โครงการนี้ปล่อยตก
เป็นตัวสะสมไปเบิกเงินสะสมตัวใหม่เข้ามาก็น าไปด าเนินการในขณะนี้เวลาที่ผ่านมา
ระยะในการออกแบบ ต้องมีระยะความกว้าง ความยาว ที่มากขึ้นและใช้งบประมาณ
มากกว่านี้ หากจะท าก็คงต้องขอสภาขอจ่ายขาดเงินสะสมมีวิธีเดียว ส่วน 2 โครงการ
นั้นก็ปล่อยตกไปครับ หรือถ้าหากจะด าเนินการก็ขออนุมัติจ่ายขาดต่อสภาในรอบ
หน้า ให้เป็นโครงการใหม่ส่วนของโครงการที่เหลือ ก็ปล่อยตกไปเพราะระบบบัญชี
หลายอย่างและการเบิกจ่ายไม่ทันอย่างแน่นอน กลายเป็นว่าเข้าไป 2 ปี ควรหารือว่า
จะจ่ายผ่านเงินสะสมได้ไหม กองช่างจะได้ลงพ้ืนที่ไปส ารวจใหม่ โครงการตัวนี้อาจจะ
ใช้งบประมาณ เกินสองแสนบาท ครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ขอขอบคุณท่านปลัดครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -ขออนุญาตครับท่านประธานสภาครับเมื่อได้รับค าชี้แจงจากท่านปลัด กระผมคิดว่า 
นายกเทศมนตรี ควรจะด าเนินการทุกท่านจะเห็นด้วยหรือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ

อยากจะเสนอความคิดเห็นว่าปล่อยให้โครงการตกเป็นเงินสะสมเสร็จแล้ว ค่อยน ามา
จ่ายขาดเงินสะสม การจ่ายขาดเงินสะสมก็คงต้องรออีกสักพัก เพ่ือให้เงินสะสมใน
ส่วนอื่นเพ่ิมมากข้ึน และสามารถที่จะดูโครงการอื่นได้ด้วย และที่ส าคัญที่สุดโครงการ
ทั้งสองโครงการต้องได้เพ่ิมเงินอย่างแน่นอนอาจจะขึ้นถึง สองแสนกว่าต้องให้กองช่าง
ลงพ้ืนที่ส ารวจดูอีกครั้งหนึ่ง ประการแรกจะต้องจ่ายขาดเงินสะสมและกระผมขอ
เสนอต่ออีกนิดหนึ่งว่าขอระยะเวลาสักพักเพ่ือชะลอเวลาอีกนิด ในช่วงฤดูกาลในปีนี้
น้ าไม่เยอะเท่าไร  ปัญหาในส่วนตรงนี้สามารถยืดเวลาไปได้แต่ต้องด าเนินการแน่นอน
ในสองโครงการนี้โดยเะพาะอย่างยิ่ง โครงการสร้างล าเมืองตัวยู ควรจะพิจารณาก่อน
ส่วนของโครงการก่อสร้างอาคารประกอบอาหารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน   
ก็จ าเป็นเพราะทุกวันนี้ไม่มีพ่ีประกอบอาหารยิ่งช่วงฤดูฝนก็เกิดอุปสรรคและความ
ล าบาก ควรจะด าเนินการทั้งสองโครงการครับขอบคุณมากครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ขอขอบคุณท่านนายกครับ ส าหรับเรื่องนี้กระผมอยากจะเสนอความคิดสิ้นเดือน 
ประธานสภา กันยายนนี้สิ้นปีงบประมาณทุกอย่างที่ไม่ได้ด าเนินการ ก่อนที่เราจะปล่อยตกเป็นเงิน

สะสมอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมอีกครั้งหลังจากเดือนกันยายน         
ไป ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเราจะมีการประชุมสมัยสามัญอีกรอบไม่รู้ว่าประชุมทัน
ไหมหากมีการประชุมให้เสนอญัตติเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมมาด าเนินโครงการ
นี้ เป็นไปได้เดือนในพฤศจิกายน เพราะตุลาคมคงไม่ทัน หากจะขอเปิดประชุมสภา
วิสามัญในเดือนตุลาคมก็ดูอาจจะไวเกินไป ขอเรียนเชิญท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ 

ส.ต.ต.สุบิน  จีนา -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ การใช้เงินสะสมต้องใช้ในเหตุที่เกิดความ

เดือดร้อนของประชาชน โครงการก่อสร้างอาคารประกอบอาหารศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลต าบลไหล่หินไม่สามารถใช้เงินสะสมได้ เพราะว่าต้องโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ศูนย์ประกอบอาหารไม่ใช่การแก้ไขปัญหาของของประชาชน อาจจะไม่
เข้าหลักเกณฑ์ของการใช้จ่ายเงินสะสม แต่โครงการสร้างล าเหมืองตัวยูสามารถใช้เงิน
สะสมได้ เพราะว่าเกี่ยวพันกับเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โครงการนี้ เข้า
หลักเกณฑ์ในการใช้เงินสะสม ส่วน  ณ เวลานี้จะพอจะได้หรือไม่ก็คงให้ทางกองคลัง
เช็ค สถานะกองคลัง เท่าที่รายงานต่อสภาก็พอมีเงินอยู่ กระผมไม่แน่ใจว่าหากเป็นไป
ตามก าหนดการภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะให้ปลัด อบจ. รักษาการนายก ส่วนเดือนตุลาก็
จะปลัดเทศบาลรักษาการแทนนายก หากทุกอย่างเป็นไปตามก าหนดการนี้วาระของ
สมาชิกสภาอาจจะสิ้นสุดเร็วๆนี้ครับ หากทุกย่างไม่เป็นไปตามแผนก็อาจจะไม่มี
ปัญหา ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านปลัดครับ  ฟังจากที่ท่านปลัดแจ้งให้ทราบแล้ว สามารถจ่ายขาดเงิน 
ประธานสภา สะสมในเดือนตุลาคมได้ไหมครับ เรียนเชิญท่านมงคล  ช านาญการครับ 
นายมงคล  ช านาญการ -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ครับหากเป็นไปได้จะสามารถจ่ายขาดเงิน

สะสม ที่จะประชุมในสมัยหน้าวันพฤหัสนี้จะด าเนินการทันไหมท่านปลัด กองช่างจะ
ด าเนินการประมานการทันหรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ขอบคุณท่านมงคล  ช านาญการครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ  
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมคิดว่าหนึ่งช่วงเวลานี้จากการพิจารณา

ของกระผมโครงการ 2 โครงการนี้จะจบก่อนเมื่อสิ้นเดือนกันยายน เงินสะสมจะไป
สิ้นสุดในเดือนกันยายน จ่ายขาดเงินสะสมโดยไม่เกี่ยวกับเงินจ านวนนี้ ไม่ทราบว่าเงิน
สะสมเรามีพอหรือไม่ และอีกทั้งโครงการต้องเปลี่ยนทั้งชื่อและขนาด ไม่สามารถจ่าย
ขาดซ้ าตัวเดิมไม่ได้  อาจจะติดปัญหาติดข้อระเบียบและกระผมคิดว่าจะสามารถ
เปลี่ยนขนาดหรือความยาวหรือเปลี่ยนชื่อ เพ่ือจ่ายขาดตัวนี้จากเงินสะสมเดิม ถ้าเป็น
แบบนี้อาทิตย์หน้าก็อาจด าเนินการได้ส่วนตัวนั้นก็ปล่อยเป็นเงินสะสมตกไปหลังจาก
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เดือนกันยายน แต่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้มากน้อยแค่ไหนต้องให้กองคลัง เช็คดูอีก
ครั้งหนึ่งไม่ทราบว่าจะออกได้หรือไม่อยากจะหารือด้วยครับท่านปลัด 

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ขอบคุณท่านนายก ครับ เรียนเชิญท่านปลัดครับ 
ประธานสภา 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับรับ โครงการตัวนี้เราก็น ามาก่อสร้างล าเหมือง

ทุ่งน้อยตัวยูความจริงแล้วขนาดและความยาวต้องเปลี่ยน  และงบประมาณก็จะ
เปลี่ยนถือว่าเป็นคนละตัวเงินสะสมก็น่าจะมีอยู่ประมาณสองถึงสามแสนครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ขอบคุณท่านปลัด ครับ ก็ถือเป็นแนวทางออกอีกทางหนึ่ง  มีเวลาก าหนดการประชุม 
ประธานสภา จนถึงสิ้นเดือนนี้หลังจากวันพฤหัสบดี ภายในวันที่ 30 สิงหาคม คงทันอยู่ เป็นช่วง

วันที่ยี่สิบปลายๆ ให้กองช่างมีโอกาสไปส ารวจเพ่ิมเติมได้ เรียนเชิญ นายกรุงทอง 
สิงห์โทราชครับ 

นายกรุงทอง  สิงห์โทราช -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุก 
นายช่างโยธา ท่านครับแบบตัวยูเป็นแบบที่ทางกองช่างเขียนขึ้นมาและน าไปขอให้ทางโยธาธิการ

และผังเมืองเซ็นรับรอง สามารถเปลี่ยนชื่อได้ครับ แต่กระผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนขนาด
ได้หรือไม่ เพราะในแบบแปลนเราระบุไว้ชัดเจนว่ากว้าง ยาว เท่าไร หากเราเปลี่ยน
ขนาดเราต้องน าแบบแปลนไปให้โยธาฯตรวจสอบอีกครั้งซึ่งจะใช้เวลานาน และ
มาตรฐานระเบียบใหม่ต้องให้วิศวกรเซ็นรับรองแต่หากเปลี่ยนขนาดให้ลดลงอาจจะ
ด าเนินการได้เลย แต่เปลี่ยนขาดให้เพ่ิมขึ้นจะต้องให้วิศวกรลงพ้ืนที่ตรวจสอบใหม่ 
อาจจะไม่ทันครับขอบคุณครับ 

ส.ต.ต.สุบิน  จีนา -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ แบบมาตรฐานเน้นทางระยะกว้าง ระยะยาว

ไม่มีผลเช่น ถนนกว้างสี่เมตรโยธาต้องรับรองถนนกว้างกี่เมตร แต่โยธาไม่ได้รับรอง
ความยาว เพราะใช้เหล็กตัวยาว ก็อิงตามแบบมาตรฐานโยธาได้ครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ขอบคุณท่านปลัด ครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมคิดว่าเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาหรือหาทาง

ออก ถ้าท าได้ยังไม่เกิดปัญหาน่าจะท าตรงนั้นขนาดไม่เพ่ิมก็ไม่เป็นไรเอาเท่าเดิมแต่ตัว
งบประมาณและชื่อหากเปลี่ยนได้ก็เป็นผลที่ดี ถ้าตามระเบียบตามที่ท่านปลัดชี้แจง
ครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ขอบคุณท่านนายก ครับ สรุปว่าเราก็พยายามท าให้ได้ และพยายามประชุมให้ได้ใน 
ประธานสภา วันพฤหัสบดีนี้ หากด าเนินการได้ฝากกองช่างด้วยครับ ขนาดเท่าเดิมแต่ชื่อเปลี่ยน 

แบบนั้นก็ได้ขอให้ช่วยกันด าเนินการด้วยครับ ครับและอีกเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทราบ 
ท่านรองมงคล ฝากแจ้งในที่ประชุมว่า ผอ.ทรัพยากรน้ า จะลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมในเขต
ต าบลของเราเพื่อส ารวจคลองส่งน้ าลงสู่ล าน้ าแม่ยาว เรียนเชิญท่าน นายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
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นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ กระผมได้จดไว้เป็นข้อๆ 
ทั้งแจ้งในที่ประชุมทราบและขอความร่วมมือขณะเดียวกันก็หารือในบางเรื่อง     
เรื่องแรกเป็นการแจ้งให้ทราบและอยากจะขอความร่วมมือในอนาคตสืบเนื่องมาจาก
ล าเหมืองหัวขัว ได้งบประมาณในส่วนท่านรองนายวิษณุ เครืองาม สามล้านกว่าบาท 
และท้องถิ่นร่วมสมทบ เจ็ดแสนบาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างส่วนของโยธาและด าเนินการ
ก่อสร้างล าเหมือง และการป้องกันตลิ่งทั้งสองโครงการอยู่ในระหว่าด าเนินการ ใน
ส่วนของเทศบาลเรานั้นด าเนินการเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งงานจ้างเพราะต้องรอ
กันอยู่  ทั้งนี้ เกิดปัญหาขึ้น ประเด็นแรก ปัญหาคือน้ ามาสมาชิกผู้ ใช้น้ าในฝาย
เดือดร้อน ได้ไปเร่งรัดและขอความเห็นใจจากผู้รับเหมา ให้บดถมที่ตรงทางน้ าผ่านให้
เสร็จ  ทางเราจะได้ให้น้ าไหลผ่าน ทางผู้รับเหมาแจ้งว่าไม่สามารถด าเนินการให้ตามที่
ต้องการได้ การด าเนินจะเกิดปัญหา เพราะหากน าน้ าไหลผ่านจะท าให้การด าเนินงาน
ของผู้รับเหมาท าต่อไปไม่ได้ ได้ทางออกในวันที่ประชุมร่วมกับอ าเภอ และยังมีปัญหา
เรื่องฝายรั่ว จากวันนั้นก็แก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง จนวันนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ในส่วนของฝายรั่วได้ ต้องมีการซ่อมแซม ลูกยางเสื่อม ทางออกคือ ทางหัวหน้าเหมือง
ฝายได้ช่วยกันเอาเงินจากสมาชิก ซื้อที่ผ่านทางน้ า และทางเทศบาลได้สนับสนุน
งบประมาณที่ขุดใช้เปิดทางน้ า และกระสอบทรายและได้ด าเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ในก่อนหน้านั้นเจ้าของที่ไม่ยอมให้ขุดผ่านทางน้ า เจรจากันจนได้ทางออกน าพลาสติก
ด ามารอง ท าให้สามารถน าน้ าผ่านได้แล้วต้องขอขอบคุณประธานเหมืองฝายทุ่งหัวขัว 
ท่านสุธรรม จ าปา ร่วมกับหัวหน้าเหมืองฝายของทุ่งหัวขัวเดิมหลายคน แต่ที่กระผม
อยากจะพูดถึงก็คือ ในโอกาสต่อไป อยากจะให้สมาชิกสภาทั้ง 11 ท่าน หรือเท่าที่มียู่ 
ให้ความสนใจละช่วยกันไปดูหรือให้ก าลังใจ เสนอข้อคิดเห็น ปัญหามันเกิดพอท่านผู้
หลักผู้ใหญ่มาตรวจ ก็ไม่มีใครมา อยากจะขอร้องให้ทุกท่านไปร่วมหน่อยครับ เพราะ
มีผลกระทบต่ออีกหลายๆโครงการที่จะตามมา ในอนาคต ฝนตกหนักปัญหาอาจจะ
บานปลาย ในช่วงน้ ามาฝายที่พังลงไปเสาเข็มหัก และได้รับทราบจากหัวหน้าฝายว่า
จะพยายามควบคุมฝายน้ าไม่ให้น าเข้าเยอะเกินไป ในความเป็นจริงหากน้ ามาปริมาณ
มากในตอนกลางคืนฝายอาจจะรับไม่ไหว นั้นคือการคาดการณ์ของกระผมในความ
เป็นไปได้   ในเรื่องต่อไปเรื่องที่ท่านประธานสภาเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ คือท่านรองมงคล 
แผ่นค า และท่าน สท.ไพโรจน์  ดวงชัย และท่านสมาชิกสภาหลายๆท่าน ขออภัยที่
กระผมไม่ได้เอ่ยนามครับ ได้ไปยื่นหนังสือถึงทรัพยากรน้ าเพ่ือขอโครงการอยู่ 2 
โครงการ โครงการแรก โครงการน าน้ าจากกิ่วคอหมามาใช้ในทุ่งแพะหนองห้า และ
ในช่วงวันก่อนท่านผู้ว่าได้ลงพ้ืนที่กระผมได้ขอร้องให้ท่านผลักดันเอาคลองน้ ากิ่วคอ
หมามาลงแม่ยาว ทางท่านผู้ว่าท่านกรุณาต่อสายโทรไปหา ผอ.กิ่วลมกิ่ วคอหมา ทั้ง
ท่านผู้ว่าและ ผอ.กิ่วลมกิ่วคอหมาและจะเดินทางมาลงพ้ืนที่พร้อมกันในวันพรุ่งนี้ 
กระผมอาจจะอยู่ร่วมต้อนรับได้ไม่นานเพราะติดประชุม กตร. ในส่วนตรงนี้ผมขอ
มอบให้ท่านรองพร้อมทั้งสมาชิกสภา ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ก็อยากจะไปสอบถามกับคณะ
เดิมที่บ้านทุ่งขามและได้หลักฐานมา ผมได้รับทราบมาว่าได้หลักฐานแล้ว แต่กระผม
ยังไม่เห็นหลักฐาน ว่าเจ้าของที่เขาเซ็นให้ตรงไหนทั้ง ผอ.กิ่วคอหมาก็ถามว่าผ่านได้
จริงไหมจึงอยากจะให้เตรียมหลักฐานให้พร้อม หากส่งหลักฐานไปแล้วให้เก็บ
หลักฐานการส่งมายื่นยันเพื่อการด าเนินโครงการจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ถ้าหาก
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ผ่านได้เราจะประสบความส าเร็จเพราะ       ผู้ว่าก็ผลักดัน แต่ที่ผ่านมาติดที่เจ้าของที่
ไมย่ินยอม  หากมีหลักฐานทุกอย่างส าเร็จแน่นอนน้ าจากก่ิวคอหมาลงแม่ยาวแน่นอน 
ขอให้เตรียมเอกสารน าเสนอให้ท่าน ผอ.และผู้ว่าด้วยครับ กระผมเชื่อว่าเราจะมี
โอกาสที่สูงมาก งบประมาณที่เราจะเวนคืน ไม่มี ที่ไปลงตรงต าบลใหม่พัฒนาเพราะ
โครงการที่พ่อพินิจ และต าบลใหม่พัฒนาขอ ระดับน้ าทางโน้นล าบากกว่าทางเรา 
ความลาดชันท าให้ได้น้ าน้อย กระผมมีแนวคิดว่าแผนสองเอามาลงทุ่งเข้าซ้อน เหมือง
ทุ่งหนองห้าย้อนไปลงทางหลังโรงเรียนไหล่หินวิทยาได้ เอามาลงตรงจุดนี้น้ าประปา
สามารถส่งไปใช้ในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ได้ คลองส่งน้ าแผนสองนี้น้ าจะอยู่ตรงใต้แพะ
หนองห้าอีกทีย้อนมาลงแม่ยาว กระผมจะน าเสนอตามนี้ หากทางโน้นต้องการ
พิจารณา กระผมก็จะเข้าไปเจราจาอีกครั้งถ้าทางโน้นไม่ได้ ก็ขอมาลงตรงนี้ ถึงแม้
ตอนนั้นจะหมดวาระไปแล้วก็ขอความร่วมมือให้มาช่วยกัน นอกจากเรื่องนี้แล้วอีก
เรื่องคือ เอาน้ าขึ้นสู่แพะหนองห้า ก่อนหน้านั้นกองช่างได้ด าเนินการส่องกล้องดูน้ าที่
วิ่งมาจากบ้านกิ่ว ปรากฏว่าสูง น้ าไม่ขึ้นแน่นอน และในส่วนนี้ท่านรองก็ได้ไปยื่น
หนังสือขอเช่นกันแต่ขอก็ดีแล้วครับเพราะเรามีสิทธิ์เรียกร้อง  ในส่วนนั้นอาจจะต้อง
ใช้เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ ามาลงแม่แก้อันนี้มีความเป็นไปได้ อีกเรื่อง 
ในเรื่องของเมื่อวานกระผมไปส่งเอกสารที่ เคยขอ    สท.เซ็นต์และส าเนาบัตร
ประชาชนให้กับทรัพยากรน้ าในตอนนั้นมีโครงการฟ้ืนฟูการส่งน้ าแม่เถา ทางโน้นขอ
รายชื่อมาใหม่ ตอนนี้จัดการแล้ว ผอ.มาใหม่ ทรัพยากรน้ าค่อนข้างละเอียด และได้
เข้าพบเจรจากับท่าน ผอ.ทรัพยากรน้ า เรื่องโครงการคลองส่งน้ าฝายหัวขัวด าเนินการ
แน่นอนปี 63 ของเดิม และโครงการระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าแม่ฮวกแม่เหินแม่เถา 
ทางผอ.ได้แจ้งกระผมว่าให้นายก และทีมงาน หาที่ทิ้งดิน จะขุดลอกหน้าอ่าง ต้อง
เป็นที่สาธารณะ นอกจากระบบส่งน้ า ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าสามารถท่ีจะสูบ
น้ าลงนา 20-30 ไร่ได้ สูบน้ าจากแม่ยาวมาลงทุ่งป่าไผ่ ต่อไปเรื่องถนน จากน้ าเซาะ
ทุ่งเตียม 2 จุดที่ท่อขาด จุดแรกหลัง ร.ร. ไหล่หิน อีกจุดตรงฝายเตาปูน กระผมคิดว่า
ทุกท่านคงได้เห็นแล้ว ขณะนี้อยู่ในระยะการประมาณการใช้งบประมาณ 661,000 
บาท โดยการส่งท่อเอาท่อเดิมซื้อเพ่ิมอีก  และระบบการเรียงหินบนกล่องแกลเบียน
ปากท่อ จากเดิมวางไว้เอาไม่อยู่ จะขอไปทางอ าเภอและจังหวัดหากฝนตกหนักก็
อาจจะมีโอกาสสูงขึ้น แจ้งในที่ประชุมให้รับทราบกระจายให้กับประชาชนได้รับทราบ
ด้วย อยากขอให้ลงพ้ืนที่เยี่ยมดูบ้างครับ แสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อชาวบ้านและ
ประชาชน กระผมเชื่อว่าเราเป็นผู้น าเป็นคนที่อาสามารับใช้ประชาชนอยากจะให้
ตระหนักถึงเรื่องนี้ อีกเรื่อง งบประมาณที่สภาได้พูดคุยในครั้งที่แล้วถนนลูกรังอยู่ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และงานวางท่อบริเวณหน้าบ้านนายอานนท์ก็ได้ผู้รับจ้าง
แล้วจะด าเนินการเร็วๆนี้ นอกจากนั้นแล้ว เรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน น้ าประปา
ขุ่นมีปัญหา สอบถามไปทางกองช่างได้ค าตอบว่าเดิมผู้บริหารเดิมไม่ได้ดูแลอย่างดี 
ไม่ได้ใส่ปูนขาวและสารส้ม ตอนนี้เราเป็นผู้ดูแล ควรดูแลให้ใกล้ชิด ได้รับทราบมาว่า
ท่านปลัดจัดให้มีคนดูแลทั้งสองจุดแล้ว ต่อไปอาจจะหาคนงานเพ่ิมอีก 1-2 คน อีก
ประเด็นเรามีค่าเช่าพ้ืนที่บ้านเข้าซ้อน เรื่องต่อมาเรื่องเก่าเอามาแจ้งใหม่ ผมร่วม
ประชุมโครงการแพะแกะล้านนา และตัวนี้มีความน่าสนใจ ที่กระผมน ามาให้ดูมาเอา
เพ่ือจุดประกาย โครงการตัวนี้ให้เงินสนับสนุนรายละ 2 แสนบาท ได้แพะ 20 ตัว ทั้ง
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เพศผู้และเพศเมียในการท าโรงแพะแกะ  ต้องมีพ้ืนที่ 2 ไร่ ในการปลูกหญ้า ในทุกปี
แพะจะออกลูก 4 ตัว จากเอกสารตัวอย่างคิดให้ดูลูกเพียง 2 ตัว ก็จะได้แพะทั้งหมด
จ านวน 563 ตัวนี้ในปีสุดท้ายและจะขายได้ 1,126,000 บาท บ้านไร่ศิลาทองนะ
ครับ เลี้ยงแพะ 60 ตัว ใช้เนื้อท่ีประมาณ 1 ไร่ ไม่มีทุ่งหญ้าให้กินไม่ปล่อยแพะเลยให้
อยู่แต่ในคอกวันหนึ่งใช้ผักกระถินสองล ารถกระบะผักกระถินก็มีเยอะมากเราสามารถ
เลี้ยงได้หากไม่มีคนเลี้ยงเราก็เลี้ยงสบายๆ มีเพียงพอเลี้ยง    ซึ่งเป็นของดีที่อยากจะ
แนะน า หากมีแพะถึง 100 ตัว มีรายได้เดือนละ 50,000 บาท โครงการผมก าลัง
ท าครับโครงการแพะแกะล้านนาเพจสอง ใช้คืนภายในห้าปีไม่มีดอกเบี้ย ปีที่สามใช้
คืน 30,000 บาท ปีที่สี่ใช้คืน 50,000 บาท ปีที่ห้าใช้คืนทั้งหมดไม่มีดอกเบี้ยครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  ขอขอบคุณท่านนายกครับ ส าหรับเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องเหมืองฝาย คลองส่งน้ า   
ประธานสภา และเรื่องแพะ คือว่าเป็นการปศุสัตว์อย่างหนึ่ง ส่วนกระผมเลี้ยงควายพอละครับ

สบายดีครับไม่ต้องซื้ออะไรให้กิน เชิญท่านรองสุนันท์ เกษณา ครับ 
นายสุนันท์  เกษณา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  จะแจ้งให้ทราบเรื่องถนนที่ขอมาหลายปีมากบัดนี้ได้

ส าเร็จแล้วครับตั้งแต่ทุ่งเตียม หลังจากนี้หากน าลูกรังมาลงถนนก็ส าเร็จแล้วครับหาก
ต่อไปจะลาดยางก็เอาไปถึงทุ่งผมได้เลยครับ ขอแจ้งให้ทราบครับ 

นายมงคล  ช านาญการ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมจะขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการเรื่องลูกรังที่หมู่บ้านละ 50 กว่า

ล า เมื่อไหร่จะด าเนินการที่เราได้โอนเงินงบประมาณมาครั้งก่อนเพราะชาวบ้านก็ได้
สอบถามมาครับซึ่งบางจุดมันทรุดครับ จะด าเนินการเมื่อไหร่ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธนบัตร จักร์ค า -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
รองประธานสภา เชิญท่าน สท.บุณยภู บุญเรืองครับ 
นายบุญยภู บุญเรือง   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมได้รับฟังค าฝากฝังมากจากพ่ีน้องชาวบ้านครับว่าถนนสายเลียบ

ล าน้ าจากวัดไหล่หินตะวันตกหมู่ที่ 6 ถึงบ้านไหล่หิน(สันติสุข) หมู่ที่ 2 อยากให้เรา
ร่วมกันส ารวจเพราะเกิดความเสียหายและจะจัดการกันอย่างไรดีครับ ขอขอบคุณ
ครับ 

นายธนบัตร จักร์ค า -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีกระผมจะขอสอบถาม 
รองประธานสภา เรื่องเอกสารของก่ิวคอหมาที่จะมาลงทุ่งเตียม กองช่างก็คงทราบผมได้ส่งมาให้แล้วตัว

ส าเนาโครงการอยู่ที่นี่หรือไม่ซึ่งตัวจริงผมได้ส่งให้อ าเภอไปแล้ว เอกสารครบหมดแล้ว
ผมมอบในวันอ าเภอสัญจรมอบให้ปลัดอ าเภอ ผมก็ไม่ทราบว่าอ าเภอน าไปไว้ไหน 
ขอให้ สท.สุธรรมได้สอบถามพ่อก านันให้ด้วย เราจะได้ด าเนินการให้เขาใหม่หากเขา
มาพรุ่งนี้นะครับจะได้น าส าเนาให้เขาใหม่ครับ 

นายไพโรจน์  ดวงชัย   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมมีเรื่องที่ชาวบ้านสอบถามมาสองเรื่องครับ 1. เรื่องเงินเบี้ย

ผู้สูงอายุชาวบ้านถามผมว่าเขาเดินทางไปรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุที่ ธกส.สาขาเกาะคา เขา
บอกว่าต้องเสียเวลาค่ารถค่าน้ ามันรถ โดนต ารวจจับใบขับขี่บ้าง บางคนขับรถไม่เป็น 
ลูกหลานไม่อยู่บ้าน บางรายเดินทางไปขับรถไปเชี่ยวชน ชาวบ้านสอบถามว่าเพราะ
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อะไรจะต้องให้ เดินทางไปรับเองที่ธนาคาร ต้องท าบัตรเอทีเอ็มอีกเสียเงินอีก 
สอบถามว่าท าไมไม่เหมือนเกาะคาแม่ยาวว่าให้สมัครใจเองให้ไปรับเองหรือเอาเข้า
ธนาคาร อยากถามฝ่ายบริหารว่าฝ่ายไหนรับผิดชอบ อายุตั้งแต่ 70 ลงมาต้องไปเอา
ที่ธนาคารเองได้รับฟังค าบ่นมาจากชาวบ้านครับ 2. เรื่องถนนเลียบล าน้ ายาวที่
ท่านสท.บุณยภู สอบถาม ถนนสายนี้เป็นถนนใช้สัญจรในการท าการเกษตรและสัญจร
ไปมาของชาวบ้าน และเป็นถนนเพื่อสุขภาพชาวบ้านมาเดินออกก าลังกาย บางคนปั่น
รถจักรยาน บางคนก็วิ่ง แต่กลับเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอุปสรรคแก่ชาวบ้าน และบ่อพัก
ข้างบ้านพ่อศรีฟอง ช ารุดท าไมไม่ซ่อมแซม ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธนบัตร จักร์ค า -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีกระผมจะขอเชิญท่าน 
รองประธานสภา นายกได้ชี้แจงครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนอ่ืนก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้ให้ค าชี้แนะ

ชี้น าและแจ้งปัญหาความเดือดร้อนที่พ่ีน้องชาวต าบลไหล่หินได้รับอยากจะให้ทาง
เทศบาลได้แก้ไขปัญหา ผมจะขออนุญาตตอบข้อซักถามและน าเสนอข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เรื่องแรก ที่ท่าน สท.มงคล ช านาญการ ได้สอบถามมา คือเรื่อง
ของลูกรังที่ทางสภาได้อนุมัติงบประมาณมาแล้วเมื่อไหร่จะมาลงและถนนก็เสียหาย
ขณะนี้ จากวันนั้นถึงวันนี้เราก็จะเข้าไปด าเนินการแต่ก็ต้องด าเนินการตามขั้นตอนซึ่ง
ขณะนี้พร้อมแล้วแต่อยากจะขอหารือที่ประชุมเรื่องที่จะขอความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่อง
ของการลงลูกรังในพ้ืนที่ต่างๆ เรื่องแรก ผมทราบจากเจ้าหน้าที่พัสดุต้องการให้เราให้
ผู้รับจ้างน าลูกรังมาเรียงๆ 350 เที่ยวแล้วถ่ายรูปก่อนที่จะด าเนินการ ผมก็ต่อรองว่า
เป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละจุดไม่ใช่ที่เดียวกัน ะะนั้นต้องถ่ายรูปแต่ละจุด ซึ่งจะถ่ายรูปได้
บางจุดเท่านั้นซึ่งบางจุดมันแคบจะปิดถนนชาวบ้านต้องใช้สัญจรไปมา ซึ่งต้องลงลูกรัง
แล้วต้องเกลี่ยเลย จึงอยากจะแจ้งให้สมาชิกทราบและจะหารือไปยังผอ.กองคลัง มี
ทางออกทางอ่ืนไหมท าอย่างไรได้บ้าง ซึ่งในความเป็นจริงของพ้ืนที่ด าเนินการถนน
แคบลงแค่ล าเดียวก็ปิดทางเดินรถแล้ว และพัสดุบอกว่ากรรมการตรวจรับไม่เห็น
ลูกรัง ก็เป็นเหตุผลของเจ้าหน้าที่ เรื่องที่สองอยากจะขอความร่วมมือไปยัง สท.ในพ้ืน
ที่ว่าวันที่ลูกรังจะไปลงขอให้ท่านไปชี้จุดให้ด้วยครับ ขอให้แจ้งถนนสายนี้หมู่บ้านนี้ไป
ลงตรงไหนจุดไหนประสานใครได้บ้าง และขอหารือไปยังท่านปลัดด้วยครับว่าจะ
ด าเนินการอย่างไรได้บ้างว่าวางสองสามกองคงได้ขอให้มองความเป็นจริงและสภาพ
ของพ้ืนที่ในการด าเนินการขออนุญาตหารือครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือปัญหาเรื่องตรงนี้จากการรับ

ตรวจของหน่วยตรวจ และจะเห็นการเบิกฎีกาทั้งหลายที่ได้เสนอให้ท่านอนุมัติ
เบิกจ่ายจะมีภาพถ่ายแนบทุกอย่างแม้แต่ปากกา ซึ่งจากปัญหาที่ผ่านมาบางครั้ง
สมมุติว่าเราลงถนน 6 สาย พอคนงานของผู้รับจ้างน ามาลงลูกรังไม่ได้ถ่ายรูปให้เรา 
บางทีถ่ายรูปให้แค่สายสองสายเอง เขามองเป็นถนนแค่สายเดียวสภาพแวดล้อมข้าง
ถนนเป็นเหมือนกันทุกสายที่แนบเมื่อหน่วยตรวจเข้าตรวจก็มองดูว่าไม่ครบท าให้เรา
ตอบค าถามไม่ได้ ซึ่งในข้อเท็จจริงเราลงหากลงแล้วถ่ายทุกครั้งต้องถ่ายรูปเยอะหน่อย
ครับ บางทีมีรูปสามรูปแต่เบิกเงินสามหมื่นมันก็ไม่เหมาะสม ขอให้มีรูปหินกอง รูปรถ
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เกลี่ย และถ่ายทุกจุดที่ด าเนินการ ด าเนินการถนน 10 สาย ก็ต้องมี 10 รูป ครับ จะ
ไม่เกิดความล าบากใจแก่เจ้าหน้าที่รับตรวจ ข้อที่สอง เรื่องที่ท่าน สท.ไพโรจน์ ที่ว่า
การต้องไปถอนเงินที่ธนาคาร นั้น 1 เป็นแนวทางของกรมพัฒนาชุมชนว่าจะจ่ายเงิน
ผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น ตอนนี้เริ่มต้นด าเนินการเท่านั้น บางแห่งก็เกิดปัญหาคือรับ
แทนแล้วเงินไม่ถึงเจ้าของเงินภายในวันนั้นเขาก็มาตามหาเงินที่เทศบาลซึ่งเกิดปัญหา
กับผู้ปฏิบัติงาน บางทีก็อยากบริการแต่ต้องยอมรับว่ามีคนหลากหลายเราต้องท า
ความเข้าใจกับเขาว่าแนวทางเขาเป็นแบบนี้ หากมีเยอะและมีปัญหาเราก็ขอให้
ธนาคารมาตั้งตู้เอทีเอ็มที่เทศบาลได้ไหมเพ่ือบริการตรงนี้นะครับ ซึ่งในปี 2563 
จะต้องจ่ายผ่านบัญชีทั้งหมดครับ และเรื่องวัดชัยมงคล ถึงบ้านสันติสุข ผมก็ได้รับฟัง
มาเหมือนกัน ซึ่งงบประมาณมีหลายส่วนหากมีงบซ่อมแซมก็จะซ่อมแซมให้ใช้ได้ก่อน
และหากมีงบประมาณก็จะให้กองช่างออกไปส ารวจดูอีกทีครับ ขออนุญาตนายกให้
กองช่างลงไปส ารวจครับ 

นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่องของถนนเสียหายจากวัดใหม่ชัยมงคลถึงบ้านสันติ

สุขกระผมเดินทางทุกวัน จริงๆแล้วเราของบจากถนนเลียบแม่ยาวจนถึงหัวทุ่งนาโน้น
ได้งบประมาณมาแล้วแต่เมื่องบโอนมาให้เราด าเนินการไม่ได้เพราะมีถนน คสล.คั่นอยู่
จึงไม่ด าเนินการได้เพราะเกิดปัญหาร้องเรียนลงเฟสครั้งก่อนครับ ท าให้เราเสียโอกาส 
หลังจากนั้นผมก็ของบประมาณทุกปีท าไมถนนสายนี้ ไม่ ได้สักที  ปีนี้ ก็ ได้ขอ
งบประมาณเช่นกัน อีกเรื่องเอกสารกิ่วคอหมาท่ีท่าน สท.ธนบัตร แจ้งมาขอให้ติดตาม
เอกสารให้ด้วยครับเขามาพรุ่งนี้จะได้ยื่นให้เรียบร้อย  เรื่องต่อไป เรื่องของท่าน     
สท.ไพโรจน์ เรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ ผมคิดว่าทางการเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเพ่ือแก้ไขปัญหาให้
ถึงมือคนได้รับคือเอาชื่อคนรับมาเลยและเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสียเวลาในการจ่ายเงินตรง
นี้ หากในส่วนของนักการเมืองก็ไม่ดีอยู่แล้วเพ่ือจะได้พบปะพูดคุยพ่ีน้องชาวบ้านทุก
เดือน แต่ปัจจุบันเขาจ่ายเงินทางแอปแล้วครับไม่มีแล้วเอทีเอ็มครับ  

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับขออนุญาตพูดเรื่องเงินสะสมนะ

ครับ ท่านอนุพงษ์ ได้รับปาก ครม. ในการประชุมที่ท าเนียบรัฐบาลโดย ดร.นฤมล 
โฆษกประจ าส านักนายกว่าวันนี้ หมายถึงเมื่อวาน ที่ประชุม ครม.หารือเรื่องการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบปี 2562 งบลงทุนจะให้ใช้จ่ายเงินของท้องถิ่นเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจอีกแล้วครับ จะให้มีการปลดล็อคให้น าเงินสะสมท้องถิ่นมาใช้ ซึ่งมีเงินสะสม
อยู่ในท้องถิ่นทั่วประเทศประมาณหกแสนล้าน คงจะมีหนังสือมา ซึ่งเงินสะสมเราเจ็ด
ล้านให้เอาออกมาใช้ท่านต้องเตรียมโครงการให้กองช่างไปส ารวจไว้ครับ รอหนังสือสั่ง
การต่อไป ส ารวจไว้เลยครับว่าจะด าเนินการที่ไหนบ้างครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธนบัตร จักร์ค า  - การประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งที ่1 ประจ าปี 2562 วันพุธที่ 14  
รองประธานสภา สิงหาคม 2562 บัดนี้ก็ถึงเวลาละครับ ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  และ

คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ประชุมร่วมกัน  ขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุม  เวลา  16.00 น. 
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(ลงชื่อ)สิบต ารวจตรี                       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  แก้วจักร) 
 

(ลงชื่อ)                                กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)                                              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
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 (ลงชื่อ)สิบต ารวจตรี     สุบิน  จีนา        ผู้จดรายงานการประชุม 
       (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
  
 (ลงชื่อ)      สุธรรม  จ าปา         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสุธรรม   จ าปา )   
     

(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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


