
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ ๑) ประจ าปี 25๖3 

วันศุกร์ที ่๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
*********************************** 

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

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม นายกเทศมนตรี 
2. นายมงคล  แผ่นค า  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
3. นายสุนันท์     เกษณา  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
4. นายมนู  โลชา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
5. นายธีรชัย ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
6. นางนิชชยา อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายเจริญ โสพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางกชพร  ป้องสมาน นักวิชาการคลัง 
10. นางสุชัญญา   ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยแรกของปี 2563 กระผมจะขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ 
ประธานสภา     ประชุมเลยนะครับ 
 
 
   

- ส ำเนำ - 
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ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับได้รับหนังสือเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมชุด 
ประธานสภา ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลไหล่หินซึ่งโครงการนี้จะท าการ

ฝึกอบรม 3 วัน คือในวันที่ 24 25 26 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นโครงการ
เกี่ยวกับจิตอาสาภัยพิบัติ ขอความร่วมมือให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมโครงการทุก
คนนะครับ และการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 7 การคัดเลือกตัวแทนสภา 
เพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน
เนื่องจากท่านธนบัตร จักร์ค า ลาออก  

 
ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  -เรื่องรับรองรายงานการประชุมเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญสมัยที่ 4 เมื่อวัน
ประธานสภา   อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บันทึกรายงานการประชุมส าเนาบันทึกรายงาน 

การประชุมทุกท่านได้รับพร้อมหนังสือนัดประชุม ขอให้ทุกท่านตรวจทานต้องการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขตัดออกหรือเพ่ิมเติมเรียนเชิญในที่ประชุมได้เลยนะครับผมขอ
อนุญาตเริ่มก่อนเลยนะครับส าหรับการแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกรายงานการประชุมเปิดมา
ในหน้าที่ 2 ในค าพูดของผมช่วงที่ 2 บรรทัดที่ 2 จึงมอบหมายให้ท่านหัวหน้าส านัก
ปลัดท าหน้าที่ปลัดเทศบาลขอให้ตัดค าว่าปลัดเทศบาลออกนะครับเป็นค าว่า
เลขานุการสภา แทนและบรรทัดที่ 3 นะครับที่มีตัวเลขว่ารายจ่าย 4 ล้าน 1 แสน
บาทส าหรับเงินสนับสนุนตัดค าว่าสนับสนุนออกเป็นค าว่าสะสม ต่อไปมาหน้าที่ 15 
ครับ  ช่วงที่ 2 ส าหรับหลังคาศาลาประชาคมบ้านก่ิวตัดค าว่าประชาคมออกเติมค าว่า
ป่าช้า และช่วงถัดไปบรรทัดที่ 3 ขอบคุณท่านมงคลช านาญการเกี่ยวกับเงินเพ่ือ
การเกษตรตัดค าว่าเงินออกนะครับและเติมค าว่างบประมาณซ่อมแซมถนนแล้วต่อค า
ว่าเพ่ือการเกษตร ของผมหมดแล้วครับขอเชิญท่านอ่ืนครับ  การตรวจทานบันทึก
รายงานการประชุมขอให้เป็นของใครของมันนะครับ  ถ้าไม่มีท่านใดที่จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงนะครับผมจะได้ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินสามัญสมัยที่ 4 ในวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2562 ท่านใดมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ 
    ประจ าปี  2562  จ านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3     -พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 และก าหนดวันเริ่ม

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เลยนะครับ เรื่องพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 
ประธานสภา ประจ าปี พ.ศ. 2563 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก

ของปีถัดไปก็คือสมัยแรกของปี 2564 ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
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และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๔ วรรคแรก  ก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๑๑(๒) โดยส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาล
ก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน ซึ่งในการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมของสมัย
สามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 สภาจะต้องก าหนดอีก 3 สมัย และก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2564 ที่ผ่านมาเราได้ก าหนดไว้ปี 
2562 สมัยแรกก็คือ เดือน กุมภาพันธ์  สมัยที่ 2 เดือน พฤษภาคม สมัยที่ 3 เดือน
สิงหาคม สมัยที่ 4 พฤศจิกายน วันนี้เรามาก าหนดของปี 2563 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 
และสมัยแรกของปี 2564 มีท่านใดจะเสนอว่าเดือนใดมีก าหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วว่า
เราจะต้องประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง เชิญท่านมงคล  ช านาญการครับ  

นายมงคล  ช านาญการ -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมเห็นว่า  มีการประชุม  
รองประธานสภา 4 สมัย เราควรก าหนดก็คือกุมภาพันธ์  พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนครับ

ผม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -มีท่านอื่นจะเสนอไหมครับเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอก็ขอเรียนว่าตามที่ 
ประธานสภา ท่านมงคล ช านาญการได้เรียนไว้ก็คือ สมัยที่ 1 ก็คือวันนี้เดือนกุมภาพันธ์ สมัยที่ 2 

พฤษภาคม สมัยที่ 3 สิงหาคม สมัยที่ 4 พฤศจิกายนและสมัยแรกของปี 64 ก็คือ
กุมภาพันธ์ มีท่านใดเห็นชอบเรื่องก าหนดสมัยประชุมตามที่ท่านมงคล ช านาญการ
เสนอ ดังนี้ 

๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕63 ถึง วันที่ ๒9 
กุมภาพันธ์ ๒๕63 มีก าหนด ๒9 วัน 

๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕63 ถึง วันที่ ๓0 
พฤษภาคม ๒๕63    มีก าหนด ๓๐ วัน 

๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕63 ถึง วันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕63     มีก าหนด ๓๐ วัน 

๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕63 ถึง วันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน   ๒๕63 มีก าหนด ๓๐ วัน 

๕. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕64 (ปี
ถัดไป) ก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕64 ถึง วันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕64 มี
ก าหนด ๒8 วัน 
ผมขอมติในที่ประชุมครับ 

ทีป่ระชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕63 ถึง วันที่ ๒9 
กุมภาพันธ์ ๒๕63 มีก าหนด ๒9 วัน 

๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕63 ถึง วันที่ ๓0 
พฤษภาคม ๒๕63    มีก าหนด ๓๐ วัน 
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๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕63 ถึง วันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕63     มีก าหนด ๓๐ วัน 

๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕63 ถึง วันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน   ๒๕63 มีก าหนด ๓๐ วัน 

๕. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕64 (ปี
ถัดไป) ก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕64 ถึง วันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕64 มี
ก าหนด ๒8 วัน  

เห็นชอบจ านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  -การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หินแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ต่อไปนะครับเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ครับเรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาล            
ประธานสภา ต าบลไหล่หินแทนต าแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากนายธนบัตร  จักร์ค า ได้ลาออก นะครับ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 20 ตรี ในกรณี
ที่ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุใดเหตุ
หนึ่ง ตามมาตรา 20 ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนต าแหน่งที่
ว่างลงภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง จึงต้องเลือกสมาชิกสภาหนึ่งท่าน
เพ่ือด ารงต าแหน่งรองประธานเทศบาลโดยเสนอชื่อกี่คนก็ได้นะครับ เสนอชื่อคนหนึ่ง
ว่านายนั้นเป็นรองประธานสภาและมีผู้รับรอง 2 คน เรียนเชิญท่านสุวรรณ ศรีวิชัย 
ครับ 

นายสวรรณ  ศรีวิชัย -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา นายมงคล  ช านาญการ ครับ ผู้รับรอง นายสุธรรม  จ าปา และนางล าดวน  จินา 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีคนต่อไป  
ประธานสภา ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายมงคล ช านาญการ เป็นรอง

ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หินแทนต าแหน่งที่ว่าง โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายมงคล ช านาญการ ด ารงต าแหน่งรอง

ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หินแทนต าแหน่งที่ ว่าง  จ านวน 10 เสียง             
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านมงคล  ช านาญการ ที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง 
ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หินแทนต าแหน่งที่ว่างลง  เรียนเชิญท่านรอง

ประธานสภาคนใหม่มานั่งประจ าที่ครับ  ขอเชิญท่านรองประธานสภา ได้กล่าว
ขอบคุณและกล่าวทักทายที่ประชุมครับ 

นายมงคล  ช านาญการ -เรียนท่านประธานสภาท่านเลขา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับและเจ้าหน้าที่ทุก 
รองประธานสภา ท่านครับ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้เกียรติเลือกผมเข้ามาด ารงต าแหน่งรอง

ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ผมจะท าหน้าที่ตามที่ท่านได้ไว้วางใจกระผมโดย
จะร่วมปฏิบัติหน้าที่กับทางสภาเทศบาลอย่างเต็มท่ีครับ  
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ระเบียบวาระท่ี 5  -พิจารณาโอนเงินรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ข้อ 5.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เลยนะครับเรื่องพิจารณาโอนเงินรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  
ประธานสภา 2563 ข้อ 5.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โอนเพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 1,000 

บาทเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -เรียนประธานสภารองประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมขอเสนอญัตติต่อที่ 
นายกเทศมนตรี ประชุมสภาแห่งนี้เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ดังมีรายการดังนี้ 

๑. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 16,000 บาท 

     - เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน 
หลักการ  ขออนุมัติโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563      ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์    - เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ส านักงานตั้งไว้เป็นเงิน 16,๐๐๐.- บาท (เดิม) 

      

    - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพ้ืนฐาน ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 และเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ดังนี้ 
คุณลักษณะ  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า3.3 GHzหรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบLCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
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ไม่น้อยกว่า19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
โดยน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 230 ล าดับที่ 4 

เหตุผล เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3        
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  เนื่องจากพัสดุได้สืบราคาครุภัณฑ์
ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ได้ปรับราคาขึ้น   จึงขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณมาเ พ่ิมเ พ่ือจัดซื้อ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน  ประกอบด้วย  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน         (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 
1 หน่วย – มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย - 
มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - 
มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มี
แป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  

ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาเพ่ิมในรายการดังกล่าว คือ ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ รายการ - เครื่อง
คอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน   

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเพ่ิมเงิน
งบประมาณรายจ่าย    ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
ดังนี้   

โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   รายการโครงการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาอาชีพ ตั้งไว้ 80,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 42,000.- บาท  
โอนลดเป็นเงิน  1,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 41,000.- 
บาท รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 1,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน  โอนเพิ่ม เป็นเงิน 1,000.- บาท รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น  1,000.- 
บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าครุภัณฑ์ประเภท      ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงานทั้งหมด 17,000.- 
บาท  

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

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเพ่ิมเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 ในหมวดในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามหลักการเหตุผลและค า
ชี้แจงข้างต้นจึงเสนอมาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
นายชาญยุทธ ไชยานนท ์ -ระเบียบวาระท่ี 5 นี้นะครับโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายที่เราได้ตั้งไว้เมื่อปี 63 ซ่ึง 
ประธานสภา ตอนนี้ราคาสินค้าได้ปรับขึ้นมีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ

มติจากท่ีประชุมเพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เป็นค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์โอนเพิ่มส าหรับซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,000 บาทมีท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติ เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 16,000 บาท จ านวน 
10 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 -เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ. ศ. 2563   
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เลยนะครับเรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
ประธานสภา งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ค่าคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

เครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักปลัด เรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -เรียนประธานสภารองประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมขอเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕63 ของหน่วยงานส านักปลัด  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์  รายการ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน  ๑  เครื่อง 

เหตุผล 
เนื่องด้วย เทศบาลต าบลไหล่หิน ได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63  ในรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป  ในหน้า 17/71  
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หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่อง
คอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๑6,๐๐๐.- บาท  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1  เครื่อง                                   
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)
ราคา 16,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพ้ืนฐาน ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553  
และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน  2560 ดังนี้คุณลักษณะ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า3.3 GHzหรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย -มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบLCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย โดยน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561 – 2565 หน้าที่ 230 ล าดับที่ 4 

เนื่องจากราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ได้ปรับราคา  และคุณสมบัติขึ้น  จึง
ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณเป็น เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับ
งานส านักงาน     จ านวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  

                                  ระเบียบข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด ๔ การโอน
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และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือโปรด
พิจารณาครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท ์ -ขอบคุณท่านนายกนะครับที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ส าหรับระเบียบวาระท่ี 6 ครับ 
ประธานสภา หลังจากท่ีเรามีมติให้โอนเพ่ิมจาก 16,000 บาท เป็น 17,000 บาทจ าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณนะครับ มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมครับ
เรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ครับ  

นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ -เรียนประธานสภารองประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับคือเรื่องของ 
สมาชิกสภา คอมพิวเตอร์นี่นะครับ สมัยนี้เป็นยุคของคอมพิวเตอร์การที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติ

การซื้อคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จ าเป็นจะต้องใช้อันนี้ผมเห็นด้วยผมคิดว่าเป็นการดี
เพราะว่าคอมพิวเตอร์สมัยนี้มันต้องใช้กันทุกคน  จริงๆแล้วมันน่าจะต้องใช้ในสภานี้
ด้วยนะครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท ์ -มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีนะครับผมจะขอมติระเบียบ 
ประธานสภา วาระท่ี 6 ในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563    

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ของหน่วยงานส านักปลัด  ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท
เครื่องคอมพิวเตอร์  รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน  
๑  เครื่อง จ านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 -ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเลือกตัวแทนสภาเทศบาลต าบลหินเพื่อเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -โดยก่อนหน้านี้เป็นท่านธนบัตร  จักร์ค า เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งได้ 
ประธานสภา ลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาลไปแล้วเพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดนี้ตัวแทน

สมาชิกสภาจึงว่างลง เราจ าเป็นต้องเลือกตัวแทนสมาชิกสภาคนใหม่เพ่ือเป็นตัวแทน
สภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน เชิญเสนอเลยครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ -เรียนประธานสภารองประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมขอ 
สมาชิกสภา เสนอนายมงคล  ช านาญการ รองประธานสภาฯ ครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท ์ -ท่านประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ ได้เสนอนายมงคล ช านาญการ รองประธานสภา  
ประธานสภา เป็นตัวแทนสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอท่านอื่น ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายมงคล ช านาญการ เป็นตัวแทนสมาชิกสภา

เทศบาลเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน จ านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท ์  -ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 8 เรียนเชิญสมาชิกสภาคณะผู้บริหารปรึกษาหารือ 
ประธานสภา เรื่องปัญหาความต้องการต่างๆของทางเทศบาลครับ เชิญท่านปลัดครับ  
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  -เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมมีเรื่องที่ 
ปลัดเทศบาล  จะหารือกับที่ประชุมนะครับช่วงนี้ เข้าสู่ฤดูแล้ง โดยช่วงเช้าที่ผ่านมากระผมได้รับ

โทรศัพท์จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ว่าจะขอคืนประปาในการบริหารสืบเนื่องจากว่า บาง
คนก็จ่ายค่าน้ าบางคนก็ไม่จ่าย และปัญหาหลายๆอย่าง น้ าหายไประหว่างทางจาก
มิเตอร์เก่าบ้างท่อเก่าบ้างท่านผู้ใหญ่ว่าขาดทุน จึงขอคืนให้ทางเทศบาลด าเนินการ 
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท ์ -ขอบคุณท่านปลัดนะครับเกี่ยวกับปัญหาประปา ผมว่าเรื่องนี้ปัญหาเกิดจาก 
ประธานสภา ปลายทางยังมิเตอร์รุ่นเก่าๆเลขไม่ขึ้นก็เลยเก็บเงินไม่ได้ท่านปลัดจึงมาหารือในที่

ประชุมสภาว่าเราจะแก้ไขยังไง เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาครับ เรียนเชิญท่าน สุนันท์ 
เกษณา  

นายสุนันท์  เกษณา -เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอแสดง 
รองนายกเทศมนตรี ความเห็นว่า ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาก็จะมาร้องเรียนทุกหมู่บ้านครับ เราขอแก้ไข

ปรึกษาท่ีสภาแบบนี้ดีไหมเช่นถ้าบ้านหมู่ 6 ร้องเรียนมาจะไม่เอาจะขอคืนผมขอเสนอ
ว่าจะของบในสภานี้เอาไปใช้จ่ายบางรายการ เราจะเปลี่ยนท่อแทนของเดิมที่มันเก่า
และช ารุด ผมมีความคิดเห็นว่าขอให้ทางสภาเอาไปเปลี่ยน 1 ชุดเฉพาะท่อ ท่อเก่า
เราไม่ใช้ เราเปลี่ยนเฉพาะบ้านหมู่ 6 ก่อน เราต้องแก้ภาพรวมให้หมดผมเสนอเอาท่อ
ใหม่ไปเรื่อยๆ มาตรน้ าก็ต้องแก้ไขเพราะของเก่าขึ้นสนิม ถ้าเป็นไปได้ทางสภาต้อง
ร่วมกันคิดว่าเปลี่ยนท่อภายในหมู่บ้านผมขอเสนอแค่นี้ครับขอบคุณครับ  

นายธนา   แก้วจักร ์  -กราบเรียนประธานสภาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทุกท่าน  ผมคิดว่าผู้ใหญ่หมู่ 6 ต้อง 
สมาชิกสภา   เอาข้อมูลย้อนหลังมาหลายเดือนเพื่อให้ได้รู้ว่าก่อนใช้น้ าย้อนหลังไปเดือนก่อนๆว่าใช้ 

น้ าไปก่ีหน่วย และปัจจุบันใช้น้ าไปกี่หน่วย เพื่อที่เราจะเช็คได้  เพราะฉะนั้นถ้าเรา
ไม่ได้จดเราก็ต้องศึกษาไม่อย่างนั้นเราก็ต้องรับทุกหมู่บ้าน ถ้าท าแบบนี้จะง่ายส าหรับ
เรา น้ าที่จะเอาไปใช้ในการเกษตรอุตสาหกรรมเราก็สามารถตรวจสอบได้ ถ้าเราจะ
เอาทั้งหมด 6 หมู่บ้านเราก็ต้องเอาของหมู่ 6 มาศึกษาต้องตรวจเช็คเป็นหลังๆไปผม
ขอเสนอแบบนี้   

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ขอขอบคุณท่านธนา แก้วจักร์ ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -เรียนประธานสภารองประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประเด็นเรื่องที่ท่านเลขา 
นายกเทศมนตรี สภา น าเสนอเรื่องร้องเรียนจากผู้ใหญ่หมู่ 6 เรื่องน้ าประปา ส าหรับผมนั้นมีความคิด

ว่าสิ่งแรกเราจะต้องเข้าสภาก่อนว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเป็นหน้าที่
โดยตรงในเรื่องของการดูแลหน้าที่หลัก ในเรื่องของสาธารณูปโภคเทศบาลจะต้อง
บริการกับชาวบ้านสืบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เรื่องเกี่ยวกับประปาจะตกไปอยู่ที่ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านและก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการซึ่ง เป็นเรื่องที่ดี แต่ว่าในเมื่อมี
ปัญหาแบบนี้ขึ้นมา สมาชิกบางท่านเสนอมาว่าเราควรจะรับมาแต่ว่าจากเดิมเราไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้แล้วเราไม่ได้เตรียมการอะไรเลยเพียงแต่ว่าเป็นการพูดกันซึ่งใน
อนาคตเชื่อว่าเราจะต้องเข้าไปด าเนินการส าหรับความคิดของผมผมคิดว่าตอนนี้เป็น
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การดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอให้ประธานสภาสอบถามสมาชิกทุกท่านมีความเห็นพ้องกัน
เป็นแนวเดียวกันว่าจะด าเนินการหรือไม่   ประเด็น 2 ผมมีความคิดว่าเรามาลองท า
หมู่ 6 ดูก่อนถ้าเราจะท าทั้ง 6 หมู่บ้านงบประมาณเราคงไม่พอแน่นอน และอีกอย่าง
หนึ่งถ้าเราจะเข้าไปด าเนินการผมอยากจะเสนอว่าเราคงต้องทุ่มงบประมาณในเรื่อง
ของเดินท่อ ขณะนี้ถ้าเราจะด าเนินการโดยใช้ท่อเก่าก็ได้แต่ น้ ามันอาจจะหายไป 
เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะเข้าด าเนินการคือเราจะต้องรับมา แต่ถ้าเรารับแล้วเราจะ
ไปเปลี่ยนระบบทั้งหมดเลยก็ยังท าไม่ได้เพราะว่ามันติดที่งบประมาณเราต้องรับมา
ก่อนต้องยอมขาดทุนก่อนสมมุติว่ามันขาดทุนและหลังจากนั้นเราก็คงจะต้อง
ปรับเปลี่ยนใหม่หมดในเรื่องระบบการส่งน้ าหรือว่าท่อส่งน้ าส่วนมิเตอร์เราจะต้องเข้า
ไปตรวจสอบถ้ามีตัวไหนช ารุดเราก็ต้องบอกผู้ใช้ให้เปลี่ยนโดยที่เ ขาจะต้องออก
ค่าใช้จ่ายถ้าไม่มีมิเตอร์เราก็จ่ายน้ าไม่ได้ นอกจากมิเตอร์แล้วสิ่งที่เราจะท าก่อนที่จะ
เปลี่ยนระบบท่อส่ง ว่าจะไปดูเรื่องมิเตอร์ก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่างานนี้กองช่าง
ต้องส ารวจและต้องออกไปตรวจสอบมิเตอร์นะครับแต่ผมมีความมั่นใจว่ากองช่างคน
คงไม่พอ เพราะฉะนั้นสิ่งแรกผมอยากจะเสนอ ให้เรารับคนเพ่ิมเรื่องของประปา
โดยตรงให้เป็นลูกจ้างไปก่อนเพ่ือที่จะต้องออกไปดูหมู่ 6 จดมิเตอร์ดูแลน้ า ผม
อยากจะขอให้ปลัดไปเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆว่าหนึ่งผม
อยากจะขอสภาว่าจะเห็นพ้องต้องกันหรือไม่แล้วถ้าไม่ เห็นด้วยก็เอาเหตุผลมาพูด
กัน  2 เราควรรับหมู่ 6 มาก่อนถ้าเรารับมาทั้งหมดงบประมาณเราคงไม่พอ  ถ้าเรา
เอางบประมาณไปท าประปาทั้งหมดก็คงไม่ได้ เพราะต้องใช้งบประมาณพัฒนาด้าน
อ่ืนๆด้วย งบประมาณ 3 ล้าน ก็คงจะไม่พอ ฉะนั้นเราควรท าทีละหมู่บ้านก่อนส่วน
เรื่องของ คนก็จ าเป็น ก็อยากจะ รับฟังจากท่านเลขาสภาการท าตรงนี้เราใช้คนสัก
เท่าไหร่ มันจะเป็นเรื่องของระบบส่งน้ าเป็นอย่างไรประสบการณ์ในด้านอ่ืนๆ เรามา
ช่วยกันอธิบายและอยากจะให้ประธานสภาสอบถามสมาชิกทุกคน  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ส าหรับเรื่องนี้นะครับผมจะได้สอบถามสมาชิกทุกท่าน ก่อนที่จะ ด าเนินการอย่างไร 
ประธานสภา แต่ว่าผมขอเสนอความคิดเห็นก่อนนะครับว่าทุกหมู่บ้านที่รับน้ าจากเราไปมีปัญหาน้ า

อยู่ไหม ที่มันขาดทุนไปเพราะอะไรที่มันหายไปท่อแตกท่อเสียท่อน้ าเก่าช ารุดหรือ
อย่างไร ตามท่ีท่านนายกกล่าวว่าเราควรจะแก้ไขปัญหาหมู่บ้านหมู่ 6 ก่อน มีท่านอ่ืน
จะให้ความคิดเห็นแนะน าอย่างไรขอเชิญท่านสุวรรณ  ศรีชัย ครับ  

นายสุวรรณ  ศรีวิชัย -เรียนประธานสภารองประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ยกตัวอย่างบ้านแม่ฮวก  
สมาชิกสภา เพราะว่าเรามีมิเตอร์ใหญ่ ต้องจดบันทึกว่าจ านวนเท่าไหร่ให้กรรมการหมู่บ้านจด

บันทึกไปตามนั้นมันเป็นหน้าที่ของกรรมการหมู่บ้านกรรมการจะรู้เลยว่ามิเตอร์ตัว
ไหนเสียบ้าง และน้ าเข้าบ้านของใครกรรมการหมู่บ้านก็จะเช็คเองกรรมการหมู่บ้านก็
จะรู้หลังคาไหนใช้น้ าเท่าไหร่ผมว่าให้หมู่บ้านเป็นคนเช็คมิเตอร์รับผิดชอบไปเลย  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท ์ -ส าหรับเรื่องที่ท่านสุวรรณได้กล่าวว่าการตรวจสอบมิเตอร์น่าจะเป็นเรื่องของ 
ประธานสภา  กรรมการหมู่บ้านถ้าจะให้กองช่างไปตรวจทุกหลังคาก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ เชิญท่าน

อ่ืนครับเรียน เชิญท่านล าดวน จินาครับ 
นางล าดวน  จีนา -เรียนประธานสภารองประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เรื่องประปานั้นมักจะมี 
สมาชิกสภา ปัญหาทุกหมู่บ้าน ตัวอย่างบ้านแม่ฮวกมีการบริหารจัดการที่ดี พอมาถึงประปา เราก็

ท าดีที่สุดแล้ว หมู่ 1 ก็ยังใช้ระบบเดิมยังไม่ขาดทุนแต่พอมาใช้ระบบใหญ่แล้วขาดทุน 
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เราต้องมาหาสาเหตุก่อน ดิฉันคิดว่าคงไม่เกี่ยวกับมิเตอร์เพราะฉะนั้น ก็อยากจะให้
ตรวจสอบให้ดีก่อนถ้าเรารับมาปัญหาก็จะเกิด คือหมู่บ้านอ่ืนก็จะทะยอยขอส่งคืนกัน
หมด กข็อฝากสภา ท่านปลัดและกองช่างว่าจะพิจารณาสมควรด าเนินการอย่างไร  

นายมงคล  ช านาญการ -เรียนประธานสภารองประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประปาเป็นปัญหาตลอด 
รองประธานสภา บางบ้านก็แก้ไขได้บางหมู่บ้านก็แก้ไขไม่ได้ เนื่องจากมีหลายประเด็นหลายๆสาเหตุผม

ขอพูดเกี่ยวกับประปาบ้านแม่ฮวก มีก าไรแต่ก็เหลือไม่เยอะเพราะบางทีก็ใช้น้ าฟรีเช่น
ในที่สาธารณะ สวนผักปากทางเข้าหมู่บ้าน ผมคิดว่าสาเหตุที่หมู่บ้านอ่ืนขาดทุนผมตั้ง
ไว้อยู่ 3 ประเด็นครับก็คือ 1 ท่อแตก  2 มาตรเสีย 3 ขโมยน้ า ผมคิดว่ามันมี 3 หลัก
ที่น้ าหายไป อย่างเช่นมาตรน้ าบ้านป้าค าบ้านแม่ฮวกเสีย ใช้น้ าเป็นเดือนแต่ตัวเลข
มาตรน้ าไม่ขึ้น ผมก็เลยต้องให้เขาซื้อมาเปลี่ยนมาใส่ใหม่  ในเมื่อผู้ใหญ่บ้านไม่รับเราก็
จ าเป็นต้องรับมาด าเนินการเองแล้วก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องไปเปิดน้ าดูตามบ้าน
แล้วดูว่ามิเตอร์น้ ามันหมุนหรือไม่ เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบก่อนขอบคุณครับ  

นายสุธรรม  จ าปา -เรียนประธานสภารองประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมคิดว่ามันปัญหามัน 
สมาชิกสภา มากเช่นคนขโมยน้ าบ้างท่อแตกบ้างมิเตอร์น้ าไม่ดีบ้างซึ่งมปีัญหาหลายอย่างครับ ถ้า

รับมาด าเนินการทุกหมู่บ้านก็จะพากันส่งคืนมาให้เราหมด ผมว่าเราควรจะแก้ไขก่อน 
ขอให้กรรมการในหมู่บ้านเช็คให้ดีก่อนที่จะมอบให้เทศบาลผมว่าเราควรให้หมู่บ้าน
แก้ไขก่อนแล้วเทศบาลถึงจะรับมาบริหารครับ 

นายธนา  แก้วจักร์ -เรียนประธานสภารองประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเพ่ิมเติมว่า 
สมาชิกสภา ประสบการณ์ที่ผมท าฟาร์มไก่ปกติผมเคยเสีย 1,500 บาทมีอยู่เดือนหนึ่งผมเสีย 

500 เกิดจากมาตรน้ าเสีย ผมอยากจะถามเทศบาลเราว่าที่เรา ปล่อยให้เขาหน่วยละ 
5 บาทแล้วขาดทุนหรือไม่ และอีกข้อหนึ่ง ถ้าจะดูแลทั้ง 6 หมู่บ้านเราติดมาตรน้ า
ใหญ่แล้วดูแต่ละบ้านถ้าขาดทุนเราก็เก็บเพ่ิม ให้เขาไปจัดการกันเองว่ามาตรน้ าบ้าน
ไหนเสียก็เปลี่ยนแก้ไข ผมคิดว่าเป็นที่มิเตอร์ที่ช ารุดแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นท่อก็คงไม่
น่ามีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นท่อพลาสติกเกือบหมด ผมก็อยากจะให้กรรมการทั้ง 6 
หมู่บ้านดูแลกันเองจะได้รู้ว่ามีใครขโมยน้ าไปบ้างและก็จะได้แก้ไข ผมก็มีเรื่องที่จะ
เสนอแค่นี้ครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท ์ -ขอบคุณท่านธนา แก้วจักร์ ปัญหาเกี่ยวกับน้ าขาดทุนที่ท่านรองประธานกล่าวเมื่อ 
ประธานสภา สักครูท่ีแรกว่าเกิดจากปัญหาน้ ารั่วตามท่อและมิเตอร์ ส าหรับความรับผิดชอบ

ระหว่างหมู่บ้านกับเทศบาลตามปัญหานี้เราควรจะแก้ไขปัญหาจากมาตรน้ าก่อนให้
ทางหมู่บ้านเป็นคนจัดการก่อนส าหรับเทศบาลจะแก้ปัญหาก็คือส ารวจท่อที่เสียหาย
และแก้ไขการจ่ายเงินค่าน้ าเพราะมีบันทึกอยู่แล้วเดือนละกี่บาทฉะนั้นผมคิดว่า
ประเด็นปัญหากรรมการหมู่บ้านควรที่จะแก้ไขครับเรียนเชิญท่านสุวรรณ ศรีวิชัย  

นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  -ถ้าเรามารับผิดชอบคงไม่ไหวนะครับใครจะไปเช็คมาให้เราถ้าไม่มีกรรมการใน 
สมาชิกสภา หมู่บ้านแต่ละบ้านก็ยิ่งล าบากถ้าจะให้เทศบาลรับผิดชอบหมดก็คงไม่ไหวแน่ทุกวันนี้

เทศบาลเราก็ไม่เคยบกพร่องน้ าเราก็ไม่เคยขาดเรื่องที่เรากระจายน้ าไปแต่ละหมู่บ้าน
กรรมการหมู่บ้านต้องช่วยกันเช็คกันตลอด และรับผิดชอบ แต่ถ้าน้ าขาดเทศบาล
รับผิดชอบได้แต่จะให้เราไปรับผิดชอบทั้งหมดคงไม่ไหว ถ้าจะเช็คมาตรน้ าทุกบ้านทุก
หลังก็คงต้องใช้คนจ านวนมากคงไม่ไหว อันนี้ผมว่ามันควรจะเป็นหน้าที่ของเขา ผมก็
มีแค่นี้ขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ขอบคุณท่านสุวรรณ ศรีวิชัย ครับ เรียนเชิญท่านรองมงคล  แผ่นค า ครับ  
ประธานสภา 
นายมงคล  แผ่นค า  -เรียนประธานสภารองประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านส าหรับเรื่อง 
รองนายกเทศมนตรี น้ าประปาคือตอนนี้หมู่ 6 มีปัญหาทางเทศบาลก็ต้องรับมาก่อนแล้วแต่งตั้งกรรมการ 

ขึ้นมาให้กองช่างไปส ารวจ ทุกวันนี้การจัดการของแต่ละหมู่บ้านไม่มี กรรมการสัก
อย่างเลยแล้วสาเหตุมาจากไหน จะเป็นท่อหรือมาตรน้ าทางกองช่างก็ต้องไปส ารวจ
ก่อน ส าหรับหมู่ 6 เราก็ต้องด าเนินการก่อนจะขาดทุนหรือก าไรเราก็ค่อยมาว่ากัน 
ตามหลักก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลอยู่แล้วเราก็ต้องจ้างคนงานเพ่ิม  ขั้นแรกเราก็ต้อง
รับมาก่อน ผมก็มีแค่นี้ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ตามท่ีข้อคิดเห็นเรื่องประปาคงยังไม่มีข้อสรุปกันง่ายๆ ปัญหาก็คือ เราจะจัดการเอง 
ประธานสภา หรือว่าให้หมู่บ้านจัดการเชิญท่านสุนันท์ เกษณา ครับ 
นายสุนันท์  เกษณา -ผมว่าสมาชิกเข้าใจกันผิดมันไม่ใช่ทุกหมู่บ้านมันแค่เฉพาะบ้านหมู่ 6 และผมอยาก 
รองนายกเทศมนตรี ให้สมาชิกเข้าไปร่วมประชุมกับก านันผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่เพราะว่า ชาวบ้านก็จะต้อง

ถามเรื่องประปาหมู่บ้านเราก็จะได้ตอบได้ว่าจะบริหารจัดการน้ าอย่างไร กรณบี้านแม่
ฮวกมีการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว ส่วนบ้านเข้าซ้อนเมื่อก่อนก็มีปัญหาแบบนี้ ขอ
เทศบาลไปบริหารก็ได้ก าไร บ้านหมู่ 6 เราก็ต้องไปท าก่อนถ้ามันเกินงบประมาณก็
ต้องเอามาเข้าสภา ของบประมาณเป็นบางอย่างผมอยากให้เป็นรูปธรรม น้ าประปา
ถ้าเราควบคุม รายได้ก็มี ปัญหาในหมู่บ้านมีการขโมยน้ าทั้งบนดินและใต้ดิน เราก็ต้อง
ลองบริหารดูเราไม่ใช่ว่าจะรับทั้ง 6 หมู่บ้านเอาเฉพาะบ้านหมู่ 6 และขออีกอย่าง
เวลาชาวบ้านประชุมขอให้ไปประชุมด้วย ถ้าเราเข้าถึงข่าวสารในหมู่บ้านก็เป็นการดี 
คือตอนนี้เราพูดถึงบ้านหมู่ 6 ผมกลัวสมาชิกจะเข้าใจผิดว่าจะเอาทั้งหมดก็จะมี
ปัญหาเรื่องงบประมาณ ผมก็มีเท่านี้และขอฝากท่านประธานพูดให้สมาชิกได้เข้าใจ 
ครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท ์ -ก่อนที่จะไปถึงท่านอ่ืนผมขออนุญาต แจ้งนะครับว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเฉพาะบ้าน 
ประธานสภา หมู่ 6 บ้านเดียว เชิญท่านประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ ครับ  
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  -บ้านหมู่ 6ที่มีปัญหา ผมก็รู้ว่ามีปัญหาเพราะอะไร 1 คือบ้านหมู่ 6 เป็นหมู่บ้านที่ 
สมาชิกสภา มีพ้ืนที่ต่ าน้ ามันไปเร็วไปแรงท่อเลยมีปัญหาอาจมีการรั่วไหลแตกเราต้องแก้ไขเรื่อง

แรงดันน้ า จากที่ผมได้ดูอย่างเช่น ที่ผมค านวณดูแล้วเราขายน้ าไป 120 หน่วย 
ประมาณ 6,000 บาทแต่เราเก็บได้ 4,000 ขาดไปประมาณ 30% ก็แสดงว่าที่
หายไป จะต้องหายไปในดินแน่นอน เราจะต้องไปท าอย่างไรให้น้ าไหลน้อยลง ที่บ้าน
เข้าซ้อนบ้านแม่ฮวกไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นไปในแนวราบแรงดันน้ าคงที่ น้ าไหลเดิน
ตามปกติ เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาเรื่องแรงดันน้ า ผมมีเรื่องที่จะเสนอแค่นี้
ขอบคุณครับ 

ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  -ปัญหาน้ าประปาส่วนตัวผมผมไม่หนักใจ คือน้ าต้นทุนในต าบลเรามีอยู่แต่ปัญหาที่ 
ปลัดเทศบาล  เกิดก็คือ 1 เรื่องของการท าประปาท่ีผ่านมา ที่มันขาดทุนก็เพราะว่าที่ผ่านมา เราไม่มี

ต้นทุนเรื่องของอย่างอ่ืนเลยพอสูบน้ าจ่ายเรามีต้นทุนค่าไฟฟ้า เพราะฉะนั้นน้ า 1 คิว
เรามีต้นทุน 50 สตางค์เต็มที่ ที่ผ่านมาผมคิดอย่างเดียวว่าท าอย่างไรไม่ให้มันขาดทุน
ก็พอ เราก็เลยไม่มีใครตรวจเช็ค ตั้งแต่เรื่องท่อ มิเตอร์ หรือการขโมยน้ า เพราะไม่เคย
มีใครมีเวลาไปตรวจสอบ เพราะว่าจะไปตรวจทุกหลังก็เป็นไปไม่ได้ ถ้ารับหมู่ 6 มาผม
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ไม่หนักใจเลยเพราะว่าถ้าได้ค าตอบจากสภาที่แน่นอนแล้วว่าเราจะรับหมู่ 6 มา
ด าเนินการ ผมก็จะเข้าไปด าเนินการได้เลยถ้าขาดบุคลากรผมก็จะขอเพ่ิมหนึ่งคนที่
จะต้องจดมิเตอร์แต่ในเบื้องต้นเราจะไม่เอาเข้าในระบบราชการเทศบาลเพราะเราไม่
อยากจะยุ่งในระบบบัญชีของเทศบาล แต่ที่จะขอต่อกับสภาก็คือถ้าลงไปแล้วมันเกิด
ปัญหาอาจจะมีบางจุดที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนท่อเมนก็คงจะต้องขอสภาเพ่ือที่จะเอา
งบประมาณไปด าเนินการในสายที่จ าเป็นก่อน ก็จะต้องขอใช้เงินสะสมในการ
ด าเนินการ แต่เวลานี้เป็นข้อมูลที่เราคุยกันในห้อง แต่ข้อมูลจริงๆในอาทิตย์หน้าผมจะ
น าเจ้าหน้าที่ไปตรวจเช็คทุกหลังแล้วจะท าแผนที่การเดินของท่อทั้งหมดของทั้งหมู่ 6 
ว่าท่อประปาเดินไปไหนบ้างถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้ผมว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะขาดทุน แต่
ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเรายังไม่มีข้อมูล ผมขอประมาณเดือนมีนาคม ผมจะให้ค าตอบ
ทั้งหมดว่าท่อทั้งหมดมีกี่เส้น มีผู้ใช้น้ ากี่ราย  มีเส้นไหนบ้างจะต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ถ้ามีมิเตอร์ไหนที่ช ารุดเราต้องปรับปรุง เราต้องบังคับเจ้าของบ้านว่าต้อง
เปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนเราไม่จ่ายน้ า เพราะฉะนั้นทาง สท. จะต้องมีจุดยืนที่เข้มแข็ง ว่า
ถ้าเทศบาลไปบอกกับเจ้าของบ้านแล้วว่าต้องเปลี่ยน จะต้องไม่มีข้อแม้ ตอนนี้เราก็มี
เจ้าหน้าที่พอที่จะ ด าเนินการแต่ถ้าเกิดขาดผมก็จะขอคนเพ่ิม แต่ในเบื้องต้นเราจะลง
ไปส ารวจทุกหลังแล้วจะน าข้อมูลมาให้สภา ในเมื่อท่านผู้บริหารรับมาผมก็มีหน้าที่ท่ี
จะต้องบริหารจัดการ ให้เรียบร้อยขอบคุณครับ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -ผมฟังแล้วฝ่ายบริหารฝ่ายข้าราชการตระหนักในหน้าที่รู้ในข้อก าหนดของระเบียบ 
นายกเทศมนตรี   และกฎหมายแต่ทางสภาเรานี้อาจจะรู้หรือรู้แล้วแต่พยายามจะไม่รับเพราะกลัว 

เปลืองงบประมาณบ้างอะไรบ้าง ผมจึงขออนุญาตชี้แจงดังนี้ คือเรื่องของประปา ตาม
ระเบียบ กฎหมาย ถือเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นแต่มีข้อยกเว้นว่าให้ตระหนักหรือ
พยายามให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการในชุมชนบริหารจัดการก่อนคือท้องถิ่นเป็นพ่ี
เลี้ยง แต่ถ้าหมู่บ้านบริหารไม่ไหวเทศบาลก็ต้องเข้าไปจัดการแต่ประเด็นมีอยู่ว่าของ
เราบริหารจัดการแบบกึ่งๆ เพราะว่าเราได้งบประมาณประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ เรา
ก็เอามารับผิดชอบ เราก็ไม่รู้ว่าจะมอบให้หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง แต่ถ้าเป็นของ
เทศบาลเราสามารถบอกได้ เช่นอาจจะให้แบ่งกัน เข้าซ้อนก็แบ่งให้บ้านแม่ฮวก 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เกิดการเกี่ยวโยงกับเทศบาลคือ เราจะให้หมู่บ้านจัดการโดยตรง 
100% ก็ไม่ได้ และในการบริหารจัดการของเราก็มีค่าใช้จ่าย ผมรบกวนว่า  5 บาท
ของเรานั้นคุ้ม กับการบริหารจัดการที่ขายให้หมู่บ้านถ้ามีก าไรเราก็ควรจะลดลงแต่
ตอนนั้นเราตั้งไว้ก่อนใน 5 บาทถ้าไม่ขาดทุนและมีก าไรเราก็ลดลง   ผมได้ยิน
ผู้ใหญ่บ้านบางหมู่บ้านบอกว่าเทศบาลเอามากเกินไปเอาแพงเกินไป ซึ่งเมื่อเราเจอ
ปัญหาแบบนี้ อย่างบ้านหมู่ 6 เราจะบอกให้หมู่บ้านจัดการปัญหาเองก็ไม่ได้ สมาชิก
โปรดเข้าใจด้วยนะครับ เราจะเอาไปเปรียบเทียบกับหมู่บ้านอ่ืนไม่ได้เพราะว่ามีบริบท
ต่างกัน แต่ในขณะนี้การบริหารของบ้านหมู่ 6 ไม่ได้เป็นระบบของกรรมการบริหาร
จัดการน้ าเป็นการจัดการที่ผู้ใหญ่บ้านบริหารจัดการเองแบบนี้ไม่ใช่รูปแบบกรรมการ 
ที่นี้เราก็ต้องเข้าไปบริหารจัดการช่วย ซึ่งเราจะทิ้งก็ไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของเรา 
เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาดูว่าเมื่อเรามาบริหารแล้วเราจะได้ก าไรหรือขาดทุน แล้ว
เราก็จะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน ขออย่างเดียวว่าสภาเห็นชอบด้วยเราก็จะเข้า
ไปแก้ไขปัญหา จริงๆแล้วงบประมาณจากการที่จะต้องเดินท่ออะไรต่างๆ เราก็อาจจะ
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เดินเรื่องของงบประมาณจากแหล่งอ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าจะใช้
งบประมาณของเทศบาลของเราเท่านั้น ขอบคุณครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -เพราะฉะนั้นนะครับเราเห็นชอบที่จะไปด าเนินการจัดการระบบน้ าประปา   
ประธานสภา บ้านหมู่ 6 แต่ผมขอพูดสักนิดนะครับ ในส่วนเรื่องประปาหมู่บ้าน เมื่อก่อนแต่ละ

หมู่บ้านจะต้องผลิตหรือสูบมาใช้เองจากน้ าบาดาลบ้างบนดินบ้างแต่ตอนนี้ เราผลิต
น้ าส่งไปให้ถึงบ้านถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้หมู่บ้านแต่บางทีก็มีปัญหาอยู่
บ้าง  เพราะฉะนั้นในเมื่อมีปัญหาแล้วก็ต้องแก้ไข   ฉะนั้นก็ต้องขอมติสภาว่า           
เราสมควรจะรับปัญหาการบริหารจัดการน้ าประปาบ้านหมู่ 6 มาด าเนินการแก้ไข
หรือไม่ ถ้าเห็นว่าเห็นด้วยก็ขอให้ยกมือครับ  

ที่ประชุม - มีมมิเห็นด้วยจะรับปัญหาการบริหารจัดการน้ าประปาบ้านหมู่ 6 มาด าเนินการ
แก้ไขนะครับ ต่อไปเรียนเชิญท่านนายกครับ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -ผมขออนุญาตพูดต่อถึงปัญหาที่เกิดขึ้นประเด็นมีอยู่ว่าที่ผ่านมาเราเคยแจ้งไปยัง 
นายกเทศมนตรี   ผู้ใหญ่บ้านว่าท่อตรงจากแท็งก์ประปาของเราไปหมู่บ้านเราจะไม่ให้ต่อระหว่างทาง 

ปัญหาคือไม่มีผู้รับผิดชอบสิ่งแรกกรณีที่เกิดขึ้นนั่นคือท่อส่งน้ าไปบ้านกิ่วปรากฏว่ามี
ผู้ใช้น้ าต่อเอา แล้วผู้ใหญ่บ้านบ้านกิ่วไม่ยอมรับผิดชอบ อันนี้ผมไม่รู้ว่าตอนหลังมาได้
แก้ไขปัญหาหรือยัง สมมุติว่าผู้ที่ใช้ของหมู่ 2 จะต้องต่อของหมู่ 2 เท่านั้น ถ้าเป็นหมู่ 
5 ก็ต้องต่อท่อจากหมู่ 5 เท่านั้น ที่นี้เมื่อเจอปัญหาแบบนี้ขึ้นมาประเด็นแรกผมถาม
กองช่างว่ากรณีของผู้ใช้น้ าต่อท่อจากเส้นบ้านกิ่วขณะนี้ยังใช้อยู่หรือไม่ ผอ.ตอบว่าใช้
อยู่ ที่นี้ผมอยากจะถามหารือทางสภาขอเป็นความเห็นชอบจากสภาว่าเราจะไม่ให้ต่อ 
หรือว่าถ้าคุณจะใช้คุณจะต้องต่อจากบ้านหมู่ 2 หรือว่าต่อจากท้ายท่อไม่ใช่ต่อจากท่อ
เมนท่อเมนจะต้องเอาไปลงท่อของหมู่บ้านเท่านั้น ประเด็นที่คุยมาขณะนี้ มีการใช้น้ า
เยอะมากท่าน สท.แจ้งมาและผู้ใหญ่หมู่ 2 จะท าอย่างไรที่จะไม่ให้ใช้ เพราะว่าผู้ใช้น้ า
ที่ใช้เป็นฟาร์มเลี้ยงหมูและใช้น้ ามากต่อเดือน เพราะฉะนั้นจะเกิดปัญหาต่อไปถ้า
สมมุติว่าแท็งก์บ้าน หมู่ 2 ส่งให้บ้านมะกอก อีก ปั๊มน้ าของเราอาจจะต้องท างาน
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ปัญหาก็จะตามมาอาจจะช ารุดสึกหรอ หรือไม่อย่างนั้นน้ าที่
เราสูบขึ้นมาจะแห้งลงไปเพราะถูกสูบขึ้นมาตลอดเวลา และขณะนี้ฝนก็ไม่ตก ที่นี้เรา
ก็ต้องมาพิจารณากัน ว่าเรามีความเห็นพ้องด้วยกันหรือไม่ว่าเราจะไม่ให้ต่อน้ ากลาง
ทาง  จากของเทศบาลไปถึงหมู่บ้านเลย ความจริงแล้วน้ าประปาหมู่บ้านเราควรจะใช้
อุปโภคบริโภคในครัวเรือนไม่ใช่เอาไปใช้ในกิจการการเกษตรหรือปศุสัตว์ถ้าน้ าขาด
แคลนขึ้นมาชาวบ้านจะเดือดร้อน ผมก็อยากจะเสนอไว้แค่นี้ก่อนแล้วขอความรับฟัง
จากสมาชิกท่านอ่ืน  

นายธนา  แก้วจักร ์ -ที่ได้รับการร้องเรียนมา กระผมเห็นว่าที่เราเอาน้ าไปใช้ในการเกษตรมากเราต้อง 
สมาชิกสภา แก้ไขเราต้องยกเลิกไม่อย่างนั้นเราเดือดร้อนแน่นอนผมเคยท าฟาร์มหมู วันหนึ่งจะใช้

ประมาณ 30,000 คิวต่อวัน เราจะอนุญาตไม่ได้เพราะว่าผมเคยเลี้ยงหมูมาก่อน ใช้
น้ ามากจริงๆ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มหมูฟาร์มไก่นะครับ เชิญท่านปลัดครับ  
นายกเทศมนตรี 
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ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  -ที่นายกถามว่าประปาหมู่ 2-หมู่ 6 ได้ก าไรหรือว่าขาดทุน ตอนนี้ ได้ก าไรเหลือสัก 
ปลัดเทศบาล ประมาณ 2,000 - 3,000 บาทเพราะว่าเรามีแค่จ่ายค่าไฟยังไม่ได้คิดค่าคนงานถ้า

คิดค่าคนงานเดือนละ 9,000 ก็ถือว่าขาดทุน เพราะว่าเราเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้
แสวงหาก าไรเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อน้ าใน
ระหว่างทางก็คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีการถือวิสาสะ ไม่ได้ค านึงว่าผลเสียจะเป็น
อย่างไร ฉะนั้นเทศบาล มีอย่างเดียวคือไปแก้ไข  งบประมาณรายรับรายจ่ายที่เขา
เรียกว่าประปาขนาดใหญ่มากส าหรับ 1,200 ครัวเรือน ค าว่าครัวเรือนเขียนไว้
ชัดเจนเลย ไม่ใช่ 1 ฟาร์ม 1 ปศุสัตว์ เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายจริงๆก็คือนอกจากใช้
ในบ้านส าหรับซักผ้าล้างถ้วยล้างจานต่างๆคุณจะเอาไปท าฟาร์มไม่ได้ไปท าโรงงาน
ไม่ได้ เราก็จะต้องไปพูดกับเขาว่าสิ้นเดือนนี้เราทางเทศบาลจะไปตัดแล้ว ก็จะต้องให้
เขาเตรียมตัวและให้กองช่างออกไปส ารวจและแจ้งเจ้าของฟาร์ม ว่าเทศบาลไม่ให้ ใช้
น้ าแล้วอาจจะใช้เวลาให้เขา 1 เดือนหรือ 15 วันไม่ใช่ว่าจะขอให้พ้นหน้าแล้งที่ไป
ไม่ได้แน่นอน ผมก็คงจะต้องขอเป็นแนวทางนี้นะครับแต่ก็ต้องถามสภาว่าจะต้องตัด
หรือเปล่าถ้าสภาว่าตัดก็ต้องตัด ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ส าหรับเรื่องนี้นะครับก็ได้มีกฎระเบียบอยู่แล้วนะครับส าหรับน้ าประปาหมู่บ้านใช้ 
ประธานสภา ส าหรับครัวเรือน เรื่องนี้ผมคิดว่าไม่ต้องลงมติสภาก็ได้เราท าไปตามอ านาจหน้าที่ของ

เราที่มีอยู่แล้ว เชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -ที่ผมพูดเพราะอยากจะขอความเห็นชอบจากสภาเพราะว่ามันเปรียบเสมือนอาวุธ 
นายกเทศมนตรี อันหนึ่งทีเ่ราสามารถท าให้มันศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นไม่ใช่ว่า ผอ. กองช่าง จะท าไปคนเดียว

หรือว่าผู้บริหารสั่งมา ก็จะได้ไม่ต้องโทษใครคนใดคนหนึ่งเพราะเป็นมติในที่ประชุม 
อีกอย่างหนึ่งผมก็อยากจะขอว่า ที่จากระเบียบข้อกฎหมายประปาส่วนภูมิภาค
อย่างเช่นน้ าบ้านผมวันดีคืนดีก็ไม่ขึ้นแท็งก์มันต้องรอจังหวะบ้านอ่ืนไม่ใช้น้ า ผมก็เลย
ให้ช่างมาตรวจก็บอกว่าบ้านผมใช้น้ าจากการประปาส่วนภูมิภาคบางวันก็ดีบางวันก็
ไม่ดีผมจะใช้ปั้มดูดขึ้นแท็งก์ได้หรือไม่ ช่างบอกว่าไม่ได้เด็ดขาด คือตัวนี้เขาห้าม
เด็ดขาดไม่ให้ปั๊มน้ าเอาจากท่อขึ้นในแท็งก์ ถ้าใช้ปั๊มเมื่อไหร่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าท่าน
นายกจะเอาจากแท็งก์ตัวเองใช้ปั๊มดูดขึ้นบ้านอันนี้ได้แต่ถ้าดูดโดยตรงจากท่อ
น้ าประปาส่วนภูมิภาคอันนี้ผิดกฎหมาย ฟาร์มอะไรก็ช่างมันรอไม่ได้ ที่จะรอให้น้ าไหล
ไปหาฟาร์มโดยตรงมันต้องมีปั้มช่วยอันนี้ก็ผิดอีก  ผมก็อยากจะได้เกาะก าบังเพ่ือให้
เราสบายใจขึ้นตอนนี้ ผมก็อยากเสนอให้ช่วยพิจารณาด้วยครับ  

นายมงคล  ช านาญการ -มีเรื่องที่จะเสริมเก่ียวกับท่ีผมได้ข้อมูลมานะครับเรื่องของเรื่อง ก็คือการติดตั้งที่กล่าว 
รองประธานสภา สาเหตุเกิดจากผู้น าหมู่บ้านไปติดตั้งให้เขาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาเทศบาลเลยแม้แต่

บ้านจ่านงที่บ้านกิ่วก็ไปติดให้เขา ผู้ใหญ่บ้านกิ่วยังมาถามผมว่าเห็นไปติดตั้งน้ าให้เขา
แล้วจะเก็บค่าน้ ากันยังไง ผมก็ถามว่าใครเอาไปติดเขาก็บอกว่าผู้ใหญ่หมู่ 2 และไม่ได้
ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านกิ่ว และเทศบาลเลย เอาเป็นว่า เราตัดผู้ที่ใช้น้ าที่ต่อจากเมนหลัก
หมดเลยถ้าใครจะต่อให้ไปต่อกับหมู่บ้านไม่ต้องมาต่อเมนหลัก ไม่ได้เฉพาะบ้านกิ่ว 
อย่างเดียวนะครับยังมีอีกหลายจุด ผมก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ  

นายชาญยทุธ  ไชยานนท์ -ขอบคุณท่านรองประธานสภาครับ ในเรื่องนี้ผมขอขอมติในที่ประชุมนะครับ 
ประธานสภา เป็นการช่วยเฉลี่ยความเสี่ยงมาช่วยกันนะครับสรุปมติว่าสมควรที่จะห้ามต่อน้ า

ระหว่างทางจากท่อประปาเมนหลักของแต่ละหมู่บ้านอีกต่อไป ที่ติดไปแล้วก็ต้องรื้อ
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ออกนะครับ  ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาครับว่าห้ามต่อน้ าตรงจากท่อประปาเมน
หลัก ใครเห็นด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ  

ทีป่ระชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าห้ามต่อน้ าระหว่างทางจากท่อประปาเมนหลักของแท็งก์
ประปาใหญ่ของแต่ละหมู่บ้าน นะครับ ต่อไปเรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายกธรรมรักษ์  เชียงพรหม -ก็ต้องขอขอบคุณทางสภาเทศบาลต าบลไหล่หินนะครับทั้ง 2 เรื่อง คือเรื่องรับงาน 
นายกเทศมนตรี ประปาของหมู่ 6 และ เรื่องห้ามห้ามต่อน้ าระหว่างทางจากท่อประปาเมนหลักของ

แต่ละหมู่บ้านอีกต่อไป ที่ติดไปแล้วก็ต้องรื้อออกตกลงตามนี้นะครับและบันทึก
ประชุมใส่ลงไปด้วยนะครับและอีกประเด็นหนึ่งเราต้องมีบทลงโทษถ้าต่อแล้วเราจะ
ท ายังไงจะจัดการอย่างไรผมขอที่ประชุมเสนอด้วยครับเราจะต้องมีบทลงโทษถ้าใคร
ฝ่าฝืนก็ต้องปรับเราจะปรับอย่างไรเท่าไหร่สมควรหรือไม่ขอเชิญพิจารณาครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ขอบคุณท่านนายกครับส าหรับบทลงโทษผมคิดว่า ถ้าแบบนี้เราถือว่าเป็นการลัก 
ประธานสภา ทรัพย์หรือเปล่าครับ หลังจากเราประชุมไปแล้วมีมติไปแล้วมีบทลงโทษไปแล้วเรา

น่าจะมีหนังสือไปแต่ละหมู่บ้านเพื่อประกาศเป็นมติ ที่ประชุมสภา เกี่ยวกับประปานะ
ครับ 

นายกธรรมรักษ์  เชียงพรหม -ผมอยากจะเสนอแบบนี้นะครับมีทั้งบทลงโทษแบบปรับ เราน่าจะเขียนใบประกาศว่า 
นายกเทศมนตรี มีความผิดทางกฎหมายลักทรัพย์และท าลายทรัพย์สิน ตอนนี้เราต้องมีโทษปรับเรา

น่าจะปรึกษากันนะครับ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ถ้าเป็นกรณีการลักทรัพย์ถ้าเราแจ้งความไปแล้วไม่ต้องมีมาตรการขึ้นมาว่าจะเป็น 
ประธานสภา   คดีอาญาก่อนหรือจะเป็นคดีแพ่งมีท่านอื่นจะให้ความเห็นหรือเปล่าครับก็ถือว่ายุติแค่ 

นี้นะครับเรียนเชิญท่าน สท.สุวรรณ ครับ  
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  -ผมมีเรื่องจะขอสอบถาม คือเนื่องจากมีคนมาถามผมว่าจะขอต่อประปาจะได้อยู่ 
สมาชิกสภา   หรือเปล่าครับเกี่ยวกับการเกษตรครับ  
นายชาญยุทธ์  ไชยานนท์ -ตกลงยุตินะครับเรื่องประปาสมมุติว่าหลังคาเรือนขยายไปจากหลังสุดท้ายแล้ว 
ประธานสภา ท่อเมนประปาของหมู่บ้านก็ต้องต่อไปให้เขา เรื่องนี้ก็ยุตินะครับส าหรับเรื่องน้ านะ

ครับ เมื่อไม่กี่วันมานี้ไปตรวจบ้านมะกอกมีโอกาสได้พูดกับผู้ใหญ่คนใหม่คุยกัน
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ า ว่าแหล่งน้ าประปาท่ีเขาดูดมาใช้ของบ้านมะกอกอยู่ที่ของบ้าน
ผู้ใหญ่คนเก่ามาตอนหลังเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ ที่นี้การสูบน้ าเข้าไปสู่แท็งก์เวลา
น้ าแห้งถ้าท่านอยู่บ้านก็ดี ถ้าท่านไม่อยู่บ้านเราจะปีนข้ามไปก็ดูกระไรอยู่ ผู้ใหญ่จึงขอ
ว่าปี 63 นี้ส าหรับโครงการต่อน้ าประปาไปแท็งกบ์้านมะกอกถ้ามีงบประมาณก็ขอให้
ท าให้บ้านมะกอกหน่อยนะครับ เลยจะขอปรึกษาท่านนายกท่านปลัดถ้าท่านคิดว่า
น่าจะช่วยเหลือก็จะดึงงบประมาณมาท่านใดมีข้อเสนอไหมครับ  

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธ ิ์ -สืบเนื่องมาจากบ้านมะกอก เมื่อวันที่ 3 มกราคม ผู้ใหญ่ประจวบได้หมดวาระแล้ว  
สมาชิกสภา ก็ได้เลือกตั้งขึ้นมาใหม่ ก็ได้ก็ได้ผู้ใหญ่มาใหม่ ตอนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ า

เมื่อก่อนผู้ใหญ่ประจวบที่ผ่านมาไม่เคยใช้น้ าประปาของเทศบาลเราเลยเพราะว่าเขา
คิดว่ามีความสามารถที่ใช้น้ าของหมู่บ้าน แล้วต่อปั้ม ก็ใช้ปั้มของเทศบาล ที่เทศบาล
เราให้งบประมาณไปซื้อ แล้วก็สูบน้ าส่งตรงซึ่งไม่ใช่เป็นน้ าประปาแต่เป็นการใช้น้ าต่อ
เองโดยตรงเลยและใช้ปั๊มน้ า 2 ตัวหมุนเวียน ขณะนี้ท่านหมดวาระไปแล้ว  และก็
เทศบาลต าบลไหล่หินมีนโยบายที่จะต่อน้ าประปาไปบ้านมะกอก เมื่อตอนท่านรอง
ประธานสภาธนบัตรในตอนนั้นได้ท าโครงการไว้ตอนนั้นแล้วก็อยู่ในเทศบัญญัติของ
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เรา ผมก็อยากจะเรียนถามท่านปลัดว่าว่าเรามีงบประมาณจะช่วยเหลือเร่งด่วน
เกี่ยวกับประปาท่ีจะส่งไปบ้านมะกอกหรือไม่ครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -ก็ขอขอบคุณท่านประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ครับ ที่ได้สอบถามเรื่องนี้ เมื่อวานนี้นะครับก็ได้ 
นายกเทศมนตรี พูดคุยกันกับผู้ใหญ่บ้านมะกอกทั้งท่านปลัดและสมาชิกสภา บางท่านก็มีข้อสรุปว่าถ้า

หากว่างบประมาณเราพร้อมเราก็จะรีบด าเนินการจากแท็งก์บ้านหมู่ 2 เอาต่อไปที่
แท็งก์กระจายน้ าบ้านหมู่ 4 และในข้อสรุปผมก็ได้ตั้งข้อสังเกต การที่เราจะเอา
งบประมาณ ทั้งนี้ซึ่งเป็นเทศบัญญัติที่ผ่านสภาแล้วขณะนี้ถ้าเงินเราพร้อมเราก็จะใช้
ระยะเวลาด าเนินการเร็วสุด 60 วันถึง 90 วันในช่วงนี้ผมก็เลยบอกกับผู้ใหญ่ว่า
ผู้ใหญ่ต้องคิดและหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนว่าจะท าอย่างไรปรากฏว่า
ผู้ใหญ่ยื่นข้อเสนอสอบถามมา 2 อย่างคือ 1 ปั๊มที่อยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านประจวบถ้าเป็น
ปั๊มที่ทางเทศบาลซื้อให้ก็ขอเอาไปใช้  2 ขณะนี้เงินกองกลางของประปาหมู่บ้านบ้าน
มะกอก มีอยู่หมื่นกว่าบาท ใช้ตัวนี้ก่อน โดยที่จะสูบน้ าที่ใกล้ๆแท้งหัวสะพานบ้านหมู่ 
6 เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ก็ได้บทสรุปมาแค่นี้ประเด็นมีอยู่ว่าเราอยากจะ
สอบถามเทศบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าปั๊มอันนั้นเป็นปั๊มของใครแล้วต้องสอบ ถาม
ผู้ใหญ่ประจวบว่าปั๊มของเทศบาลยังใช้ได้อยู่หรือไม่ และปั้มที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นของ
ผู้ใหญ่เองหรือว่าเป็นของเทศบาล อันนี้ต้องสอบถามไปยังผู้ใหญ่ประจวบ แล้วถ้าหาก
จะมีการซื้อปั๊มผู้ใหญ่บอกว่ามีเงินอยู่หมื่นกว่าบาทแต่ของเราจะรีบด าเนินการต่อน้ า
จากประปาหมู่ 2 ไปยังบ้านมะกอกผมคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 60 วันถึง 
90 วัน เพราะว่าจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างในขั้นตอนด าเนินการ ก็ต้องขอขอบคุณ
ท่าน สท.ประดิษฐ์ ครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ส าหรับที่นายกถามนะครับว่าปั๊มเป็นของเทศบาลหรือว่าเป็นของผู้ใหญ่ประจวบขอ 
ประธานสภา   เรียนเชิญท่านปลัดครับ 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา    -ในเรื่องงบประมาณนะครับคือตอนนี้มันมาไตรมาสที่ 2  จะเข้าครึ่งปีงบประมาณ  
ปลัดเทศบาล เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นชอบกองช่างก็ท าบันทึกเห็นชอบอนุมัติเสร็จแล้วเราก็จะได้

ด าเนินการหาผู้รับจ้างส่วนสัญญา ส่วนการวางท่อประปาก็น่าจะภายใน 60 วันคือไม่
ถึง 2 เดือน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาไปก่อนครับ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -ผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากทางกองคลังนะครับว่าผมได้พูดการประชุมเกือบทุก 
นายกเทศมนตรี   ครั้งว่าซุ้มประตูเราสมควรแล้วที่จะต้องท ามันจะได้เป็นหน้าเป็นตาเพราะฉะนั้นถ้า 

หากว่าเสร็จจากประปาแล้วนะครับผมก็อยากจะให้พิจารณา เรื่องซุ้มประตูถ้า
งบประมาณเข้ามาแล้วผมก็อยากจะให้ด าเนินการ  อย่างอ่ืนก็น่าจะรอก่อนเพราะว่า
ซุ้มประตูคือจุดที่มองเห็นจุดแรกผมคิดว่าเทศบาลเรามีความสามารถพอที่จะท าก็ต้อง
ขอฝากครับทางเจ้าหน้าที่งบประมาณและทางกองคลังด้วย ขอบคุณครับ  

นายพินิจ  จินะการ  -ผมซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านบ้านมะกอกนะครับ ก็กราบขอขอบพระคุณทุกท่านที่ 
สมาชิกสภา พิจารณางบประมาณเก่ียวกับวางท่อประปาไปบ้านมะกอกว่า ผมจะได้แจ้งข่าวไปทาง

ชาวบ้านว่าเทศบาลก็จะให้ความช่วยเหลือแนะน าของชาวบ้านมะกอกผมก็
ขอขอบคุณครับ 

นายมงคล  ช านาญการ   -ส าหรับเรื่องซุ้มประตูที่นายกพูดมีใครจะเสนอความคิดเห็นหรือไม่ครับ เชิญท่าน  
รองประธานสภา สท.ล าดวน ครับ 
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นางล าดวน  จีนา  -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเสริมตรงซุ้มประตูจากท่ี 
สมาชิกสภา นายกกล่าวมาแล้วคือเมื่อวาน มีลมมานิดหน่อยชาวบ้านก็มาถามว่าเมื่อไหร่จะท า 

หรือไม่มีปัญญาท ากันแล้วเหรอ ดิฉันก็เลยตอบไปว่าเงินยังไม่เข้าถ้าเข้าวันไหนก็จะท า
เลยก็เลยขอเสริมจากนายกก็ขอให้ลองพิจารณาดูนะคะ ขอบคุณค่ะ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มี 
นายกเทศมนตรี   ความเห็นพ้องต้องกันไปด้วยดีส าหรับผมก็อยากจะแจ้งข่าวในที่ประชุมว่าเกี่ยวกับ 

โครงการใหญ่ๆที่ทางเทศบาลได้รับเงินสนับสนุนนะครับเป็นกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจที่เราได้ 2 โครงการนั่นคือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดงปู่ 
ม่อมมาจนถึงเส้นหัวโต้ง นี่นะครับงบประมาณ 2,101,000 บาท อีกโครงการก็คือ
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านไหล่หินเชื่อมต่อบ้านแม่ฮวก จ านวน 2 ช่วง 
รวมงบประมาณ 4,737,000 บาท อันนี้รู้สึกว่าเขาจะก าชับมาว่าให้หาผู้รับจ้าง ไว้
รอถ้าเงินตกมาจึงแจ้งให้เราทราบว่าด าเนินการ และอีกเรื่องหนึ่งก็คืองบประมาณ 
56 ล้าน คลองส่งน้ าโต้งหัวขั้ว  อันนี้ก็อยู่ในระยะเวลาที่เขาก าลังหาผู้รับจ้างแล้วหลัง
จากนั้นก็จะมาประชาคมบ้านมะกอกนาบัว แต่น่าเสียดายที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้อย่างที่
เราคิดหรือไม่ตั้งแต่ที่เราขอไปตอนแรกเบื้องต้นผมสอบถามไปยังผู้ประสานงานว่า 
น่าจะเป็นคลองเหลี่ยม  เราก็ไม่รู้จะยังไงถ้าได้ก็ดี แต่ยังไงก็เป็นไปตามนั้นนะครับ  
แล้วก็ฝากไปยังท่านสมาชิกสภาทางบ้านหมู่ 4 หรือผู้เกี่ยวข้อง ช่วยให้ชาวบ้านมา
ประชาคม แล้วยังไงพูดให้ประชาคมผ่านรู้สึกว่าระยะทาง 14 กิโลเมตร เท่าที่ผม
ทราบ  นอกจากนั้นก็งบประมาณมาอีก 1 ตัวก็คืองบประมาณซ่อมแซมฝายหัวขัว 
เมื่อก่อนเราก็ขอให้เขามาซ่อมเขาก็ย้อนกลับมาให้เราให้แก้ไขเฉพาะหน้าก่อน เขาก็
ไม่มีงบประมาณ นอกจากเป็นงบประมาณประจ าปีหรืองบเหลือจ่ายเพราะฉะนั้นตรง
นี้งบซ่อมแซมเท่าที่ผมทราบจ านวนมีอยู่ สี่แสนกว่าบาท ท่านก านันต าบลใหม่พัฒนา
ก็พูดแล้วพูดอีกให้เราท าหนังสือไปยังทรัพยากรน้ าก็ในเมื่อเราติดตามไปแล้วถ้าไปพูด
อีกจะดูน่าเกลียดเขาจะว่าเราพูดไม่รู้เรื่อง ผมก็ขอแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ ว่า
โครงการเป็นอย่างนี้ ขอบคุณครับ  

นายบุญยภู บุญเรือง -เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่าน ได้ยินนายกว่า 
สมาชิกสภา จะท าถนนไปบ้านแม่ฮวกก็ดีนะครับ แต่ตรงที่ว่าอยากจะให้ท าท่อน้ าทิ้งด้วยครับ

เพราะชาวบ้านว่าเวลาฝนตกน้ าท่วมขัง อยากให้ไปส ารวจถ้าท าได้ก็อยากจะให้ท า
ครับ ผมก็ฝากทางกองช่างด้วยนะครับขอบคุณครับ 

นายมงคล  ช านาญการ -ก็ขอขอบคุณท่านบุณยภูนะครับส าหรับท่อน้ าเสีย ผมก็เคยปรึกษาทาง ผอ. กองช่าง  
รองประธานสภา จะซื้อท่อไว้ให้เขาวาง ตรงนั้นมันมีบ้านของคนๆเดียว ผมให้ช่างไปลองประมาณแล้ว

ประมาณ  300,000 กว่าบาท เฉพาะคนคนเดียวเราซื้อเฉพาะอุปกรณ์แล้วให้เขา
จ้างแรงงานเอา จากเดิมท่อเก่าก็มีแต่เป็นท่อเล็กน้ าจึงไหลไม่ทัน ยังไงเราลองไปดู
พ้ืนที่ก่อนนะครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.ล าดวนครับ  

นางล าดวน  จีนา   -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านพอดีมีกลุ่มชาวบ้านต้องการถนนตัดผ่าน 
สมาชิกสภา จากทุ่งเข้าซ้อนเริ่มต้นตั้งแต่ของนายด าเนิน ธรรมนูญ ไปจบที่ นางสาววราลักษณ์ 

มโนนัย ก็คือเส้นทางมีอยู่ 16 เจ้า เขาก็ให้เอกสารที่ดินและเซ็นมอบอ านาจมา
เรียบร้อยหมดแล้ว ขอฝากมาทางกองช่างและท่านนายกและทางสภาของเรา
พิจารณาให้ชาวบ้าน ตอนนี้มีหนังสือยินยอมจากชาวบ้านมาเรียบร้อย  
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นายมงคล  ช านาญการ -ก็ขอขอบคุณท่าน สท.ล าดวน นะครับ ก็ขอฝากทางกองช่างทางนายกให้ช่วยไป 
รองประธานสภา ส ารวจดู แล้วเราก็มาคุยถึงความเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอเชิญท่าน สท.

ประดิษฐ์ครับ  
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  -เรียนท่านประธานสภาท่านเลขาสภาคณะผู้บริหารทุกท่านบ้านนาบัวบ้านมะกอกที่ 
สมาชิกสภา   ท าถนนไปมีปัญหาครับผมก็อยากจะฝากไปยังท่าน ผอ.ช่าง ที่เขามาร้องเรียนกับ 

ผมว่าถนนที่ข้ามเหมืองไปบ้านนาบัวมีระดับสูงเกินไปรถยนต์ที่มีท้องรถต่ าได้รับ
ผลกระทบครับแต่รถสูงไม่มีปัญหาซ่ึงระดับเนินนูนเกินไปจึงท าให้รถเก๋งมีปัญหาอันนี้
ก็ขอฝากไปยัง ผอ.ช่างว่าช่วยแก้ไขให้หน่อยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะคุย
เกี่ยวกับเรื่อง เกี่ยวกับอาชญากรรมในหมู่บ้านเราผมก็อยากจะฝากกับสภาว่า จะ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในที่ส าคัญได้หรือไม่  ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วตัวนี้จะเป็นพยาน
ส าคัญที่ดี บางทีชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่มาถามว่าได้ติดหรือเปล่า ขอให้ทางเทศบาล
ช่วยติดให้หน่อยเพราะว่าเป็นสิ่งส าคัญอันนี้ชาวบ้านฝากมานะครับ  ขอบคุณครับ  

นายมงคล  ช านาญการ -ขอบคุณท่าน สท.ประดิษฐ์ ครับแจ้งเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ขอเชิญท่าน สท.บุญยภู 
รองประธานสภา ครับ  
นายบุญยภู  บุญเรือง  -ได้ยินผู้ใหญ่บ้านเข้าซ้อนขอสอบถามไปยังเทศบาลว่าพ้ืนที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านเข้าซ้อน 
สมาชิกสภา   สามารถเข้าไปด าเนินการสร้างอย่างอ่ืนต้องขออนุญาตจากเทศบาลใช่หรือไม่ครับ ขอ 

สอบถามท่านปลัดครับ 
 ส.ต.ต.สุบิน  จีนา    -ผมก็ไม่รู้ว่าที่แปลงนั้นหลักฐานเป็นยังไงครับจริงๆแล้วที่แปลงนั้นมันเป็นของเทศบาล 
ปลัดเทศบาล เนื่องจากว่าเทศบาลรับถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. แผนและข้ันตอนกระจายอ านาจ

เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของเทศบาล  ไม่รู้ว่าหมู่บ้านจะสร้าง
อะไรครับ จริงๆแล้วคงต้องขออนุญาตมาทางเทศบาลนะครับ  

นายมงคล  ช านาญการ -มีวาระอ่ืนท่านใดที่จะมีเสนออีกไหมครับถ้าไม่มี ผมจะขอเสนอปรึกษาท่านปลัด 
รองประธานสภา เกี่ยวกับโคขุนบ้านแม่ฮวกคือไปของบสนับสนุนจากจังหวัดทางจังหวัดบอกว่ามีใน

แผนของเทศบาลหรือไม่ เขาบอกว่าให้บรรจุเข้าในแผนของเราไว้ก่อน และเอาจาก
แผนของเราไปของบจังหวัดมันน่าจะได้นะครับ ฝากว่า โครงการโคขุนบ้านแม่ฮวกเอา
เข้าไว้ในแผนด้วยนะครับ และเรื่องน้ าประปา ทางกลุ่มท่ีมีสวนล าไยจะขอต่อน้ าขึ้นไป 
ก็ขอให้ช่างไปดูก่อนนะครับถ้ามันใช้งบมากเกินไปก็คงจะช่วยเหลือไม่ได้นะครับ 
เพราะว่าชาวบ้านเขาขอมาให้เข้าสภาหน่อย ที่ต้องการใช้ก็ประมาณ 20 กว่าราย 
ส าหรับกรณีอ่ืนๆมีท่านใดจะเสนอบ้างครับ  

นางนิชชยา     อินพิรุด   -ในเรื่องของโครงการโคขุนบ้านแม่ฮวกเราเอาเข้าในแผนแล้วค่ะ 
หัวหน้าส านักปลัด 
นายมงคล  ช านาญการ -ถ้ามีในแผนแล้วอย่างนั้นผมก็จะไปบอกให้ชาวบ้านทราบ มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนเสนอ 
รองประธานสภา หรือไม่ครับ เชิญท่าน สท.ล าดวนครับ  
นางล าดวน  จีนา  -วันนั้นเกิดอุบัติเหตุที่หน้าปากซอยบ้านเข้าซ้อนชนรั้วบ้าน ดิฉันก็โทรไปที่ 1669  
สมาชิกสภา เขาก็บอกว่าถ้าเจ็บไม่มากก็ขอให้ทางเทศบาล พอรถเทศบาลมาก็ไม่มีอุปกรณ์ท่ีจะ

ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นขอฝากไปยังท่านปลัดว่าเราจะท าอย่างไรดี กับรถ อปพร. ของ
เราดี ดิฉันก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะ  

นายมงคล  ช านาญการ  -ขอบคุณท่าน สท.ล าดวนด้วยนะครับก่อนที่ท่านนายกจะพูดผมขอเสริมเรื่องลาน 
รองประธานสภา   คอนกรีตบ้านแม่ฮวกตรงที่ศูนย์ศึกษาดูงานรู้สึกว่าข้างหน้าจะช ารุดขอให้นายกช่วยเท 
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คอนกรีตและถนนข้างหลังตรงต้นโพธิ์ก็ขอท่านนายกช่วยดูด้วยนะครับ  เชิญท่าน
นายกครับ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาทุกท่าน ก็ไม่มีใครจะเสนอแล้ว 
นายกเทศมนตรี นะครับผมก็ขอต่อเลยนะครับ ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน า

แล้วก็ แจ้งเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านในต าบลไหล่หินของเราไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการระบบประปาในหมู่บ้านเรื่องถนนผ่านทุ่งนาไปสู่พ้ืนที่การเกษตรเรื่องการข้าม
ล าเหมืองบ้านนาบัวตลอดจน เรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือลดอาชญากรรม แล้ว
ก็เรื่องที่ดินศูนย์เด็กเล็กเก่าบ้านเข้าซ้อน เรื่องเลี้ยงโคขุน เรื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือในรถ
กู้ภัยแล้วเรื่องลานคอนกรีตบ้านแม่ฮวก  ผมก็จะมีเรื่องเสริมอีก 2 เรื่องนะครับเรื่อง
แรก ท่อระบายน้ าหลายๆคนก็พอจะทราบแล้วว่า ใช้งบประมาณเยอะมากจ านวน 3 
แสนกว่าบาท อยากจะเอาไปเป็นงบประมาณประจ าปีบ้านเข้าซ้อนในปีต่อไป แล้วก็
ต้องมาช่วยกันคิดดูว่าเราจะมาท ากันอย่างไร เราต้องช่วยกันดูว่าอันไหนส าคัญที่สุด 
แล้วก็มีงบประมาณเพียงพอหรือว่ามีแนวทางอ่ืนต่อในเรื่องต่อมาคือเรื่องของถนนอัน
นี้เราต้องดูว่าเข้าแผนหรือยัง ถ้าเข้าแผนแล้ว ก็จะง่ายขึ้นและในเรื่องของผู้ที่มา
บริจาค ที่ดินให้มาเป็นทางสาธารณะ ขั้นตอนเราจะเข้าไปด าเนินการได้โดยที่เรา
งบประมาณของหลวงไปท าอย่างน้อยที่สุดต้องมีหนังสือยินยอมแต่จริงๆแล้วจะต้อง
ไปรังวัดแบ่งเป็นทางสาธารณะแล้ว ตอนนี้เราจะต้องมาดูงบประมาณอันนี้เราก็ต้อง
แจ้งในที่ประชุมให้รับทราบก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากเกินไปในเรื่องโครงการท าถนนต่อไป
ก็เรื่องของล าเหมืองทางข้ามเหมืองทุ่งเตรียมอันนี้ก็ขอให้ช่างไปส ารวจเรื่องกล้องวงจร
ปิดผมก็เห็นด้วยอันนี้ก็ต้องดูงบประมาณต่อไปในเรื่องของที่ดินศูนย์เด็กเล็กส าหรับผม 
ผมก็อยากจะให้พิจารณาว่ามันจะเป็นมากน้อยขนาดไหนที่ดินตรงนี้อาจจะจ าเป็นใน
การก่อสร้างสิ่งอ่ืนก่อนน่าจะสงวนเอาไว้เป็นที่ที่เทศบาลท ากิจกรรมสอดคล้องได้
ผลลัพธ์ตอบสนองพ่ีน้องชาวบ้าน เราก็ต้องคิดดูหลายๆอย่างประกอบกัน ส าหรับรถ
กู้ภัย เราก็ต้องดูที่งบประมาณก่อน แต่ผมจ าได้ว่าเราเคยซื้อมาแล้วก็ต้องมาดูว่ามัน
ช ารุดไปเท่าไหร่ ในเรื่องลานคอนกรีตข้างศาลาในโรงเรียนบ้านแม่ฮวก ที่ผมได้คุยกับ
คณะกรรมการท่านก านัน ท่านรับปากว่าขอให้ได้วัสดุเช่นได้ปูนก็จะใช้แรงงาน
ชาวบ้านมาท าเราก็ต้องมาดูว่าจะใช้เงินตรงส่วนไหน ผมดูแล้วคิดว่าไม่น่าจะเกิน 
20,000 บาทแต่อยู่ที่ว่าแรงงานชาวบ้าน อันนี้ก็คงจะต้องด าเนินการเพราะถือว่า
เป็นหน้าเป็นตาของเรา เป็นที่ที่ท้องถิ่นอ่ืนมาใช้เป็นที่ศึกษาดูงานบ้านเรา ผมอยากจะ
ใส่อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คืออยากจะให้เรื่องของการรณรงค์คัดแยกขยะเป็นวาระส าคัญ
และเป็นเรื่องของทุกท่านอย่างน้อยๆ ขอให้ไปออกความคิดเห็นและร่วมกิจกรรม
เพราะว่า ขณะนี้ปัญหาของบ่อขยะเราแล้วพ้ืนที่ไม่มากเราจะเอาขยะไปทิ้งแบบนี้ก็คง
อีกไม่นานก็คงจะเต็ม ผมได้คุยกับปลัดแล้วก็ว่าเราจะต้องขุดดินออก และเอาขยะไป
ทิ้งขยะต่อไปขยะอันเก่าที่มีอยู่นั้นเอาออกมาปั่นแต่ว่ามันจะคุ้มค่ากับที่เราจะท า
หรือไม่ แต่ถ้าชาวบ้านให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก็จะเป็นสิ่งที่ดีจะช่วยลด
ปริมาณขยะในบ้านเรา และปัญหาอีกอย่างก็คือคนที่มาเก็บขยะมาคุ้ยขยะครับและ
ทิ้งเศษต่างๆเรี่ยราด ผมลองคุยกับท่านปลัดและผอ. กองช่างดูว่าเราจะปิดประตู 
ไม่ให้คนอ่ืนเอาขยะไปขว้างนอกจากเราและที่ส าคัญคนที่อ่ืนห้ามไปคุ้ยขยะ เศษขยะ
พวกกิ่งไม้ใบไม้เศษวัสดุก่อสร้างเราไม่รับนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเพ่ิมปริมาณ



 - 22 - 

ขยะ และการบริหารจัดการก็ยาก ก็อยากจะช่วยเน้นย้ าพวกเราว่าถ้าชาวบ้านมี
กิจกรรมอะไรก็ขอให้พวกเราไปร่วม ไปเป็นตัวอย่างไปให้ก าลังใจเพราะว่าถ้าเราไม่คัด
แยกขยะล้นแน่นอน เพราะฉะนั้นเราต้องมารณรงค์ในเรื่องเหล่านี้ อันนี้ผมก็ขอ
อนุญาตแจ้งในที่ประชุมเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

นายมงคล  ช านาญการ -ส าหรับการที่นายกได้ชี้แจงหลายเรื่องเลยทุกท่านคงจะพอเข้าใจแล้วนะครับท่านอ่ืน 
รองประธานสภา   คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาท่านนายกคณะผู้บริหารทุกท่าน 

นะครับที่เข้าประชุมในวันนี้ที่น าปัญหาของชาวบ้านมาเข้าในที่ประชุมสภาและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน หากท่านใดไม่มเีรื่องเสนออะไรในวาระอ่ืนๆแล้วกระผมขอปิดประชุม
ครับ  

 
 ประชุม  เวลา  12.20 น. 
 

 
 (ลงชื่อ)สิบต ารวจตรีสุบิน     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 
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(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
       (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
  
 (ลงชื่อ)                 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสุธรรม   จ าปา )   
     

(ลงชื่อ)                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

 (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร์) 
 

(ลงชื่อ)            กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)                       
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 
 


