
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ (คร้ังที่ ๑) ประจ าปี 25๖3 

วันอังคารท่ี ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
*********************************** 

รายนามผู้มาประชุม 
1. นายชาญยุทธ ไชยานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
2. นายมงคล ช านาญการ รองประธานสภาเทศบาลต 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  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
5. นายธีรชัย ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
6. นางนิชชยา อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายเจริญ โสพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางสุชัญญา      ไชยสงัด   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

เร่ิมประชุม  เวลา  09.00  น. 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท ์ เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่าน 
ประธานสภา   นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หินคณะผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เข้าสู่การประชุมนะครับ 

ระเบียบวาระที่  1 - เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ประธานแจ้งต่อท่ีประชุม วันนี้ไม่มีนะครับ 
ประธานสภา 
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ระเบียบวาระที่ 2 - เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินสมัยวิสามัญสมัยท่ี ๑  
ประธานสภา ประจ าปี 2563 เมื่อวันศุกร์ท่ี 17 เมษายน 2563 ท่ีผ่านมาซึ่งบันทึกรายงานการ

ประชุมทุกท่านคงจะได้รับพร้อมหนังสือนัดประชุมและขอให้ทุกท่านตรวจดูว่ามี
ข้อความท่ีจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดออกและท่ีประชุมจะได้รับรองรายงานการ
ประชุมต่อไป หน้าแรกเลยนะครับ รายนามผู้มาประชุมมี 9 ท่านขาดท่าน สท.สุธรรม 
ก็ขอให้เพิ่ม นายสุธรรม  จ าปา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หินหมายเลข 2 คือ 
นายมงคล  ช านาญการ เปล่ียนเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน มีท่านใด
จะแก้ไขครับ เรียนเชิญท่านรองมงคล  ช านาญการ ครับ  

นายมงคล  ช านาญการ  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุก 
รองประธานสภา   ท่าน ผมขอแก้ไขในหน้าท่ี 9 นับจากล่างสุดขึ้นมา บรรทัดท่ี 3 ตัดค าว่า “เขาเซ็น 

รับมา” แล้วให้เติมค าว่า “อสม.แต่ละหมู่บ้านมาเซ็นรับ”  และตัดค าว่า “เอามา” 
ออก แล้วค าว่า “เรา”ไห้เปล่ียนเป็น“เทศบาล”และเปล่ียนค าว่า “เขา” เป็น “อสม.” 
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  มีท่านใดจะแก้ไขอีกครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมจะได้ขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อ 
ประธานสภา รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสมัยวิสามัญสมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 

2563 ท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมไปแล้วมีท่านใดเห็นชอบให้รับรองการประชุมโปรดยกมือ
ครับ   

ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  คร้ังที่ ๑ 
    ประจ าปี  2563  จ านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาญัตติเร่ืองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ดังนี้  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ๑. ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน 
ประธานสภา อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในหมวดค่าท่ีดิน         

และส่ิงก่อสร้าง 
3.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่      

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในหมวดค่า
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค   –   โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงพื้นหอถังสูง บ้านแม่ฮวก หมู่ท่ี 3 ต าบลไหล่หิน ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 4.00 เมตร หรือมีพื้น ท่ีไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร   เป็นเ งินจ านวน 
15,000.- บาท   

3.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในหมวดค่า
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค –  โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อน้ าดิบและระบบควบคุมไฟฟ้า บ้านเข้าซ้อน   หมู่ท่ี 1  
ต าบลไหล่หิน    เป็นเงินจ านวน 8,500.- บาท 

 ขอเรียนเชิญท่านรองนายกฯ ช้ีแจงครับ 
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นายมงคล   แผ่นค า  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอเสนอ 
รองนายกเทศมนตรี ญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณาโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2563 มีรายการต่อไปนี้ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค   

            1. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหอถังสูง บ้านแม่ฮวก  หมู่ที่ 3 ต าบลไหล่หิน 
หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในหมวดค่า
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค   –   โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงพื้นหอถังสูง บ้านแม่ฮวก หมู่ท่ี 3      ต าบลไหล่หิน ขนาดกว้าง  4 .00 
เมตร ยาว 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร   เป็นเงินจ านวน 
15,000.- บาท   

เหตุผล  เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕63  ในรายจ่ายของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้ก าหนดรายจ่าย
ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค – โครงการ
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นหอถังสูง บ้านแม่ฮวก หมู่ท่ี 3 ต าบลไหล่หิน ขนาดกว้าง  4 .00 
เมตร ยาว 4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร   เนื่องจาก พื้นหอสูง
เดิมผุพัง ช ารุด เสียหาย   ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ใน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค –  
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหอถังสูง บ้านแม่ฮวก หมู่ท่ี 3 ต าบลไหล่หิน  ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ดังนี้ 

โอนลด  เงินงบประมาณเหลือจ่ายมาจาก  แผนงานงานบริหารท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป    หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  จ านวน 15,000.- 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  94,000.- บาท   โอนลด เป็นเงิน 15,000.- 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 79,000  บาท                          

โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค  รายการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหอถังสูง บ้านแม่ฮวก หมู่ท่ี 3     
ต าบลไหล่หิน  โอนเพิ่ม  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน 15,0๐๐.- บาท 
รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น 15,0๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

2. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อน้ าดิบและระบบควบคุม
ไฟฟ้า บ้านเข้าซ้อน  หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน 

หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในหมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค –  โครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อน้ าดิบและระบบควบคุมไฟฟ้า บ้านเข้าซ้อน   หมู่ท่ี 
1  ต าบลไหล่หิน    เป็นเงินจ านวน 8,500.- บาท 
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เหตุผล  เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63  ในรายจ่ายของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้ก าหนดรายจ่าย
ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค – โครงการ
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อน้ าดิบและระบบควบคุมไฟฟ้า บ้านเข้าซ้อน   หมู่
ท่ี 1  ต าบลไหล่หิน   เนื่องจาก ระบบท่อน้ าดิบช ารุดเสียหาย เกิดการรั่วซึมและ
ระบบควบคุมไฟฟ้าเกิดการช ารุดเสียหาย  ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค –  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อน้ าดิบและระบบ
ควบคุมไฟฟ้า บ้านเข้าซ้อน หมู่ท่ี 1  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ดังนี้ 

โอนลด  เงินงบประมาณเหลือจ่ายมาจาก  แผนงานงานบริหารท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป    หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  จ านวน 8,500.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  79,000.- บาท     โอนลด เป็นเงิน 8,500.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 70,500  บาท                          

 
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค  รายการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อน้ าดิบและ
ระบบควบคุมไฟฟ้า บ้านเข้าซ้อน   หมู่ท่ี 1  ต าบลไหล่หิน   โอนเพิ่ม  เพื่อไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  เป็นเงิน 8,500.- บาท รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น  8,50๐.- 
บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง      ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) 
และการจ่ายเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและ ผู้ ว่ า ร าชการ จั งหวั ดล าปา ง อนุ มั ติ แ ล้ ว  ประกอบระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพื่อขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่        ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตามหลักการ
เหตุผลและค าช้ีแจงข้างต้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี 1 
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป 
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นายชาญยุทธ   ไชยานนท ์ ส าหรับ 2 โครงการท่ีท่านได้ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประธานสภา ส าหรับโครงการท่ี 1 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหอถังสูง บ้านแม่ฮวก  เป็นหอ

ประปา ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมให้สมาชิกได้เข้าใจ หอประปาจุดนี้อยู่ท่ีทางประตู
ทิศตะวันออกของโรงเรียนเราจะเห็นหอประปาท่ีปูพื้นด้วยไม้หน้า 4 แต่ตอนนี้มัน
ทรุดก็จะขอเปล่ียนเป็นเหล็ก ส าหรับโครงการท่ี 2 ของบ้านเข้าซ้อนหมู่ท่ี 1 ส าหรับ
หลักการและเหตุผลนะครับ บรรทัดท่ี 2 นับจากบรรทัดสุดท้ายขึ้นไปเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบท่อน้ าดิบ และระบบควบคุมไฟฟ้าบ้านไหล่หินหมู่ 2 เปล่ียนเป็นบ้าน
เข้าซ้อนหมู่ 1 นะครับ และบรรทัดสุดท้ายของหน้า เป็นขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ี
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 นะครับ มีท่านอื่นจะซักถามเกี่ยวกับการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของ 2 โครงการมีไหมครับเรียนเชิญครับ  เรียน
เชิญท่านล าดวน  จีนา 

นางล าดวน   จีนา  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออภิปรายเสริม 
สมาชิกสภา ตรงญัตติข้อท่ี 2 ประปาน้ าดิบบ้านเข้าซ้อน สืบเนื่องมาจากประปาหลวงของเราน้ า

ในแม่น้ ามันเป็นมลพิษไม่รู้จะดีหรือไมน่้ ามสีีเขียวมีกล่ินเหม็นจึงได้หารือกับเลขาสภา
และท่านนายกได้หารือว่ามีท่อบาดาลเก่าของโรงเรียนบ้านเขาซ้อนตอกไว้หลายปี
มาแล้วจึงเลยแนะน าว่าเรากจ็ะได้น้ าตรงจุดนี้มาสมทบอีกทางจึงต่อท่อขึ้นไปใช้ไป
พลางๆก่อนมาจนถึงปัจจุบันและตอนนี้ก็ยังคงใช้อยู่จึงเป็นท่ีมาของญัตติข้อ 2 ก็ขอ
ช้ีแจงและน าเรียนแค่นี้ขอบคุณค่ะ  

นายชาญยุทธ   ไชยานนท ์ ต่อไปผมจะขอมติจากท่ีประชุมเป็นรายโครงการเลยนะครับโครงการท่ี 1 มีสมาชิก 
ประธานสภา ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการจ้างเหมา

ปรับปรุงพื้นหอถังสูง บ้านแม่ฮวก หมู่ท่ี 3 ต าบลไหล่หิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร  เป็นเงินจ านวน 15,000.- 
บาท  โปรดยกมือครับ   

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหอถังสูง บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ต าบลไหล่หิน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร  
เป็นเงินจ านวน 15,000.- บาท จ านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออก
เสียง 0 เสียง 

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท ์ ต่อไปโครงการท่ี 2 มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น 
ประธานสภา  รายการใหมโ่ครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อน้ าดิบและระบบควบคุม

ไฟฟ้าบ้านเข้าซ้อนหมู่ท่ี 1 งบประมาณท่ีโอนท้ังหมด 8,500 บาท มีท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ   

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อน้ าดิบและระบบควบคุมไฟฟ้า
บ้านก็ซ้อนหมู่ที่ 1 งบประมาณที่โอนทั้งหมด 8,500 บาท จ านวน 10 เสียง      
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ  
นายชาญยุทธ   ไชยานนท ์ การประชุมวันนี้มีเรื่องท่ีส าคัญ 2 เรื่องคือการโอนงบประมาณรายจ่าย 2 รายการ 
ประธานสภา   ในระเบียบวาระนี้เรียนเชิญท่านได้เสนอหรือว่าจะน าปัญหาความเดือดร้อนของ 

ชาวบ้านในต าบลของเราเรียนเชิญท่านสุนันท์  เกษณา ก่อนเลยนะครับ  
นายสุนันท์   เกษณา  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมมีเรื่องหนึ่ง 
รองนายกเทศมนตรี เรื่องท่ีจะมาเสนอในท่ีประชุมสภาว่าศาลาหอประชุมของเทศบาล มาเห็นเมื่อไหร่ก็

เป็นรูโหว่ยิ่งฤดูฝนก็ยิ่งจะหนักใหญ่ เราจะท าอย่างไรดี ผมกลัวว่าหน้าฝนนี้จะพังลงมา 
เกรงผู้เข้าร่วมกระชุมจะได้รับบาดเจ็บขอสมาชิกช่วยกันพิจารณา ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้
ครับ  

 
นายชาญยุทธ   ไชยานนท ์ ขอขอบคุณท่านสุนันท์  เกษณา  ครับ ส าหรับฝ้าเพดานของห้องประชุมรู้สึกว่ามันจะ 
ประธานสภา ผุพังอาจจะมีน้ าฝนรั่วก็ขอให้ท่านนายกหางบประมาณมาซ่อมแซมนะครับ แล้วท่าน

อื่นมีอะไรจะน าเสนอไหมครับ  เรียนเชิญท่าน ธนา  แก้วจักร ครับ  
นายธนา  แก้วจักร เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอยากจะเรียน 
สมาชิกสภา ถามเรื่องน้ าประปาอยากรู้ว่าผู้ใหญ่บ้านใช้น้ าประปาอะไรครับ เพราะว่าน้ าท่ีไหลไป

บ้านกระผมท่ีบ้านแพะแล้วน้ ามันด า ครับ 
นายชาญยุทธ   ไชยานนท ์ เรียนเชิญท่านไพโรจน ์ ดวงชัยครับ  
ประธานสภา 
นายไพโรจน ์ ดวงชัย เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  อยากถาม 
สมาชิกสภา   เกี่ยวกับงบประมาณการท าดาดล าเหมืองบ้านกิ่วผมอยากจะถามว่าเงินงบประมาณ 

ยังไม่เข้าหรือว่าอย่างไรครับเพราะว่าชาวบ้านบ้านกิ่วมาถามผม  และอีกเรื่องหนึ่งก็
คือ ผมขอเรียนให้ทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมว่าผมได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับขอท่อเพื่อไปท า
ถนนเข้าสู่การเกษตรจากวัดนาบัวไปถึง ทุ่งเตียม ผมได้ด าเนินเรื่องไปแล้วผมยังไม่
ทราบเลยว่าจะได้ท่อหรือไม่จ านวนท่ออยู่ประมาณ 13 ท่อ มีท่อ 1 เมตรเพิ่มเติมของ
เก่า มีท่อ 80 cm 12 ท่อ ท่อ 60 cm 4 ท่อ อันนี้ไปซ่อมแซมถนนบ้านกิ่ว ซึ่งถนน
เส้นนั้นมีความล าบากการขนปุ๋ยการจะไปท าการเกษตรชาวบ้านเดินทางล าบาก
เพราะตอนนี้เป็นสมัยท่ีใช้รถครับ  ขอบคุณมากครับ  

นายชาญยุทธ   ไชยานนท ์ ขอบคุณท่านไพโรจน์   ดวงชัย เชิญท่าน มงคล  ช านาญการ  ครับ 
ประธานสภา 
นายมงคล  ช านาญการ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน  ในวาระอื่นๆผมมีข้อ 
รองประธานสภา ซักถามเกี่ยวกับโครงการในเทศบัญญัติ ผมอยากจะทราบว่าปีนี้เราได้ท าไปกี่โครงการ 

ตอนนี้ผมคิดว่ายังเหลืออีกหลายโครงการระยะเวลาก็เหลืออีก 5 เดือน ก็จะส้ิน
ปีงบประมาณ อย่างเช่นบ้านกิ่วท่ี ท่าน สท.ไพโรจน์ ได้กล่าวมา เพราะชาวบ้านกิ่ว
ถามเกี่ยวกับ การก่อสร้างเพราะชาวบ้านใกล้จะท านาแล้วยังไม่เห็นมาด าเนินการ 
หากเป็นไปได้มีงบประมาณเราควรจะเร่งท าผมก็ขอฝากผู้บริหารด้วยครับ อันไหนท่ี
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างท่ีจะผันน้ าเข้านาผมก็อยากจะขอให้เร่งรัดด้วยครับ  
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นายชาญยุทธ   ไชยานนท ์ ส าหรับโครงการต่างๆในเทศบัญญัติได้ท าไปแล้วกี่โครงการและเหลือกี่โครงการท่ี 
ประธานสภา ส าคัญก็คือโครงการท่ีเป็นเหมืองเป็นฝาย เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าฤดูท านา 

อย่างไรแล้วผมก็อยากจะขอให้ท่านนายกเร่งด าเนินการครับ เรียนเชิญท่านประดิษฐ์ 
เรืองฤทธิ์ครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสริม 
สมาชิกสภา เกี่ยวกับการขอท่อท่ีจะไปวางข้ามเหมืองเพื่อท าถนนเลียบล าเหมือนทุ่งเตียมเป็นถนน 

แต่เป็นถนนเล็กๆ  เมื่อวานผมก็ไปดูกับเจ้าของนา เขาอนุญาตให้ท าผ่านท่ีนาได้จะ
เช่ือมกับถนนวัดม่อน ลงไปถ้าเรา ได้ท่อมาแล้วค่ารถค่าแรงเจ้าของนาจะออกเอง จุด
นี้เจ้าของนาขอแค่ท่อ เราจะได้ถนนไม่ต ากว่า 100 เมตร  ท าไมช่วงนี้เจ้าของนา
อนุญาตผมเลยมองเห็นความส าคัญ ว่าเราควรรีบด าเนินการผมจึงขอเรียนทางสภาว่า 
ขอท่อด่วนเลยครับ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเจ้าของท่ีนาจะจ่ายเองหมด ผมมีแค่นี้
ครับขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ   ไชยานนท ์ เรียนเชิญท่านบุณยภู ครับ 
ประธานสภา 
นายบุญยภู   บุญเรือง  ผมจะขอคอนกรีตผสมส าเร็จ ไปถมถนนบริเวณบ้านสบฮวก มันเป็นหลุมลึกลงไป 
สมาชิกสภา การสัญจรไปมาท าให้รถเสียการทรงตัวจึงอยากให้ด าเนินการน าคอนกรีตผสมส าเร็จ 

ไปถมตรงนั้นด้วยครับ ขอบคุณครับ  
นายชาญยุทธ   ไชยานนท ์ ขอขอบคุณท่านบุณยภูครับ ต่อไปเรียนเชิญท่านนายกตอบค าถามครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม จากการท่ีมีท่านสมาชิกได้เสนอแนะและร้องของบประมาณในหลายๆเรื่องหลายๆ 
นายกเทศมนตรี   โครงการและสอบถามถึงโครงการในเทศบัญญัติปี 2563 เรื่องแรกเรื่องห้องประชุม 

สภาก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งท่ีจะได้รับการซ่อมแซมต้ังแต่หลังคาเพดานก็จะได้
เตรียมการจะแจ้งไปยังกองช่างส ารวจและประมาณการต่อไป จะได้เมื่อไหร่และได้
มากน้อยขนาดไหน ก็คงอยู่ท่ีงบประมาณและความพร้อมของฝ่ายส ารวจเรื่องต่อมา
เรื่องน้ าประปาหมู่ 2 มันด ามากผมเห็นในคลิป คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็ตอบใน
คลิปว่าขณะนี้น้ าขาดแคลนมีน้ าท่ีไหนก็ดึงมาใช้ก่อนและขอโทษขออภัยในเรื่องน้ าซึ่ง
จริงๆแล้วแม้นกระท่ังประปาของเทศบาลเราก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้น้ าขาดแคลนแต่
ท้ังนี้ไม่รู้ว่าทางหมู่บ้านและผู้ใหญ่ใช้น้ าจากบ่อใด อันนี้ในรายละเอียดก็คงต้องขอ
ทราบจากผู้ใหญ่ซึ่งท่านบริหารจัดการเรื่องนี้อยู่อีกประเด็นก็คงจะต้องให้ผู้ดูแลโดย
การควบคุมของท่านปลัดเด๋ียวตอนท้ายผมจะให้ปลัดช้ีแจง  เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องดาด
ล าเหมืองบ้านกิ่วก็น่าจะเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนเป็นความต้องการท่ีอยากให้
ด าเนินการก่อนฤดูกาล เพราะปีนี้น้ าแล้ง  ซึ่งงบประมาณของเราปีนี้ทุกท่านก็คงจะ
ทราบดีว่ามันล่าช้ามาพอสมควรเพราะว่างบประมาณของภาครัฐไม่ผ่านมันก็เลยมาช้า 
แต่ในขณะนี้ผมได้สอบถามไปยังกองคลังตอนนี้งบก็เข้ามาแล้วถ้าจะด าเนินการก็
ได้  แต่ติดอยู่ท่ีขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเช่นการขออนุญาตด าเนินการโครงการ
จากทางกองช่างเสร็จแล้วก็จะต้องมาท่ีกองคลังในเรื่องของการดูราคากลางและเรื่อง
ของการจัดซื้อจัดจ้างจริงๆแล้วท่ีผ่านมากองช่างงานเข้าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงบนอก
งบในต่างๆแม้กระท่ังโรงเรียนจะท าอะไรก็มาขอกองช่างให้ด าเนินการ หรือส่วน
ราชการกระท่ังวัดก็ต้องมาขอให้ช่างด าเนินการ อีกโครงการท่ีจะต้องเร่งรัดเรื่องของ
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งบอุดหนุนเฉพาะกิจถนนลาดยางสายบ้านแม่ฮวก และไปดงปู่ม่อม ซึ่ง 2 ตัวนี้ 
จะต้องเร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วท่ีสุดเราก็ได้ด าเนินการ ขั้นตอน กว่าจะ
มาถึงวันนี้ได้ผู้รับจ้างใช้เวลามากแล้วแต่ละอย่างก็มีรายละเอียดมากและต้องใช้เวลา 
ดังนั้นการด าเนินการแต่ละขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ไม่ใช่ว่าพอมีหนังสือ
มาถึงนายกแล้วก็อนุมัติเอาเงินไปซื้อมาท าเลยมันก็ไม่ใช่นะครับ ขั้นตอน ของแต่ละ
คนท่ีท างานมันก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎระเบียบ จะต้องถูกต้องทุกหน่วยงานท่ี
ควบคุมเราอยู่ก็จะตรวจสอบการท างานของเราถ้าเราท าไม่ถูกขึ้นมาอาจจะโดนต้ัง
กรรมการสอบสวนมีความผิด ตรงนี้เจ้าหน้าท่ีก็จะต้องท าด้วยความระมัดระวังส่วน
ฝ่ายบริหารก็พยายามเร่งรัดพยายามให้ครอบคลุมทุกตัว  แต่ชาวบ้านก็อยากจะได้
ด่ังใจกลัวหน้าน้ ามาน้ าไม่ไหลหรือเราท าไม่ดีเท่าท่ีควร อย่างเช่นการซ่อมแซมฝายหัว
ขัวผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และสอบถามตลอดและก็เร่งรัดมาตลอดก็ได้รับค าตอบว่างบมี
แล้วก่อนหน้านั้นก็บอกว่ารองบประมาณแต่พอมีงบประมาณแล้วเราก็ต้องรอ แล้วก็
รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา และด าเนินการตามสัญญา 120 วันผมก็บอกว่าช่าง
ถ้าท าช้าน้ ามามันจะไม่ทันหรือจะได้ผลไม่ดีเท่าท่ีควร เขาก็บอกว่างานทุกอย่างเดิน
ด้วยระบบท าด้วยห้วงเวลาจะบังคับให้ผู้รับจ้างมาท าก็ไม่ได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องตัวอย่าง 
แต่อย่างไรก็ดีก็ขอบคุณท่ีท่านเสนอมาแต่ก็อยากจะให้เข้าใจในเรื่องของระบบอีก
ประเด็นในเรื่องของการขออุปกรณ์อย่างเช่นขอท่อชาวบ้านเห็นว่ามันอาจจะง่ายแต่
ถ้าเข้าระบบแล้วจะต้องมีค่าขนส่ง แต่ถ้าเห็นว่ามีท่อเก่าอยากจะได้ก็มาเอาไปเลยผม
เอาให้ แต่ถ้าขอแล้วจะต้องให้เอาไปส่งให้ด้วยก็จะต้องมีค่าใช้จ่าย อย่างเช่นท่ีผ่านมา
ผมขอท่อเก่าของกรมทางหลวง เขาอนุมัติมา 60 ท่อปรากฏว่าต้องไปขนเอง
ค่าใช้จ่ายไม่คุ้ม อย่างท่ีท่านประดิษฐ์พูดก็เป็นส่ิงท่ีดี ท่ีเจ้าของจะวางท่อเองอะไรเองก็
เป็นส่ิงท่ีดีแต่ว่าข้อหลักเราจะเอาท่อท่ีไหนจะเอาท่อเก่าหรืออย่างไร ถ้าเอาท่อเก่าท่ี
เรามีอยู่หลังเทศบาลก็ต้องมีค่าขนส่งหรือนอกจากว่าเราจะส่ังท่อใหม่มาเลยให้เขาไป
ส่งถึงท่ีนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ผมได้แจ้งไปยังกองช่างให้ไปส ารวจถึงความ
เหมาะสมความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหนหลายส่ิงหลายอย่างมันขึ้นอยู่ท่ีขั้นตอน และ
งานอีกอย่างท่ีผมอยากจะเร่งท่ีสุดพูดมาต้ังแต่ต้นปีแล้ว ถ้ามีงบจะขอท าตัวนี้ก่อนนั่น
ก็คือซุ้มประตู ตอนนี้งบมีแล้วประกาศหาผู้รับจ้างรอบท่ี 2 ก็ยังไม่มีใครมารับจ้าง    
ถ้าใครมีช่างท่ีพอจะท าได้ก็ให้มาท าเลยขอให้เป็นไปตามแบบ ถึงวันนี้เราก็ยังท าไม่ได้
เพราะติดตรงนี้ส่วนท่าน สท.บุญยภู ในเรื่องของการขอคอนกรีตผสมเสร็จซ่อมแซม
ถนน อันนี้ผมก็จะให้ช่างไปดูแล้วก็มารายงานให้ทราบตามข้อเท็จจริงและผมก็จะดู
เรื่องงบอาจจะโอนงบแต่ถ้าโอนงบก็ต้องเข้าสภา ถ้าตัวนี้ตัวเดียวถ้าเร่งด่วนแล้ว ก็
จะต้องเปิดวิสามัญหรือว่าอาจจะไปเป็นงบซ่อมแซมก็อาจจะไม่ต้องเข้าสภา  แต่ว่า
งบประมาณขณะนี้ทางกองคลังได้แจ้งมาแล้วว่างบเข้ามา 23 ล้าน งบนี้จะใช้ในงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้เท่าไหร่เราก็จะมาดูกันอีกครั้ง ครับผมก็อยากจะแจ้งให้ท่ี
ประชุมว่าช่วยบอกให้พี่น้องชาวบ้านใจเย็นๆขั้นตอนมันมีหลายกระบวนการ ผมก็ขอ
อนุญาตช้ีแจงเท่านี้ครับขอบคุณครับ  

นายชาญยุทธ   ไชยานนท ์ ขอขอบคุณท่านนายกท่ีได้ช้ีแจงและตอบค าถามต่างๆไม่ว่าเรื่องการล่าช้าของ 
ประธานสภา โครงการเพราะมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่าง มีท่านอื่นจะซักถามหรือไม่

ครับ  เรียนเชิญท่านนายกครับ  
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นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม ผมอยากจะเพิ่มเติมอีกนิด เรื่องซุ้มประตูนะครับปกติโดยท่ัวไปถ้าเป็นงานส่วนตัวหรือ 
นายกเทศมนตรี งานเอกชนมันจะมีอีกตัวท่ีจะสามารถท าให้ผู้รับจ้างมาท าได้นั่นคือจ้างคนมา แต่ทีนี้

ว่าเราจ้างคนมาไม่ได้เพราะงบไม่มี และท าอะไรไมถู่กก็ไม่ได้โครงการอาจจะตกไปช่าง
จะไปประมาณการเกินท่ีก าหนดก็ไม่ได้เพราะฉะนัน้ผมก็หนักใจเหมือนกันในเรื่องซุ้ม
ประตูอยากจะให้มันจบ  แต่แล้วก็ไม่มีใครท่ีจะมาท าเราก็คงจะต้องดูต่อไปว่าขั้นตอน
หรือคนท่ีสามารถจะมาท าให้เราได้มีทางหรือไม่ มาพูดถึงซุ้มประตูนะครับไม่แนง่บนี้
อาจจะตกไปก็ได้ 

 
นายชาญยุทธ   ไชยานนท ์ ก็ขอขอบคุณท่านนายกครับ ส าหรับเหมืองฝายหรืองานท่ีอยู่กลางทุ่งนาซึ่งจะมี 
ประธานสภา อยู่ไม่กี่ตัวก็ขอให้รีบท านะครับถึงวันนี้มันก็ใกล้ถึงท่ีชาวบ้านจะท านาแล้ว ก็ขอให้รีบ

ด าเนินโครงการนะครับ มีท่านใดจะซักถามครับ ก็ขอเรียนเชิญท่านรองมงคลครับ 
 

นายมงคล  ช านาญการ ผมขอพูดถึงเรื่องประปาบ้านแม่ฮวก ครับ ผมก็ขอขอบคุณท่านปลัดท่ีได้ให้เจ้าหน้าที 
รองประธานสภา ไปแก้ไขตอนนี้มีปัญหาเหมือนเดิมน้ าไม่ข้ึน 2 วันแล้วครับน้ าไม่ไหล ผมก็ขอให้ช่ท่าน

ปลัดน าเจ้าหน้าท่ีไปช่วยแก้ไขหน่อยครับ  
 
นายชาญยุทธ   ไชยานนท ์ ขอขอบคุณท่านรองมงคล ช านาญการ  ต่อไปก็ขอเชิญท่านปลัดช้ีแจงครับ 
ประธานสภา 
สิบต ารวจตรีสุบิน   จีนา  ส าหรับเรื่องน้ าประปาในส่วนของท่าน สท.ธนา  ในส่วนของหมู่ 2 เขาไม่ใช้ของ 
ปลัดเทศบาล เทศบาล เพราะว่าเขาบอกว่าเพียงพอแล้วก็เลยไม่ใช้น้ าประปาของเทศบาลในส่วน

ของหมู่ 6 กับหมู่ 4 ณ เวลานี้คุณภาพน้ าประปาของเราอยู่ในคุณภาพดีและมีเพียง
พอท่ีจะใช้ได้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแต่หมู่ 1 ตอนนี้ก็คือน้ าใต้ดินจากบ่อบาดาลผมได้ไป
ติดต่อท่ีกรมทรัพย์แล้วเขาบอกว่าเครื่องเป่าบ่อยังอยู่ท่ีจังหวัดแพร่ยังไม่มา ในช่วงท่ี
ผ่านมาเราปั๊มน้ าใช้เครื่องปั๊มเป็นระบบอัตโนมัติคือปั๊ม 5 ช่ัวโมงพัก 2 ช่ัวโมงในช่วง 
2 อาทิตย์แรกไม่มีปัญหาเรื่องน้ าแต่ตอนนี้ปรากฏว่ามันร้อน  ตอนนี้เราเลยเปล่ียน
เวลาใหม่ให้สูบน้ า 2 ช่ัวโมงพัก 1 ช่ัวโมง เพื่อให้น้ าขึ้นมาเพียงพอในระหว่างท่ีรอการ
เป่าบ่อและหลังจากท่ีได้แก้ปัญหาไปเมื่อวานเราได้เอาเงินประปาท่ีเหลือเอาไปซื้อท่อ 
เพิ่มในส่วนท่ีเราขุดบ่อเพราะว่าเราจะรอน้ าใต้ดินอย่างเดียวไม่พอเราต้องอาศัยจาก
น้ าแม่ยาวมาช่วย ผมคิดว่าในส่วนของ บ้านเข้าซ้อนผมดูน้ าท่ีอยู่ในบ่อหลังจากท่ีเราใส่
กล่องแกลเบี้ยนแล้วน้ ามันจะใสขึ้น วันนี้ผมก็จะลองสูบดูอีกครั้ง ว่าจะมีกล่ินหรือไม่ 
ส่วนเรื่องน้ าในสระบ้านฮวกท่ีผมไปต่อให้ คือระบบหอยโข่ง มันมีปัญหาว่าถ้ามันมี
อากาศเข้านิดเดียวมันก็ยากท่ีมันจะขึ้น เช่นบ้านหมู่ 2 ผมก็ไปไล่แก้กว่าจะสูบได้ก็ใช้
เวลาเป็นอาทิตย์ บ้านแม่ฮวกปัญหาท่ีเกิดขึ้นก็คือส่วนหนึ่งหัวกะโหลกรั่ว ถ้าหัว
กะโหลกพลาสติกมันไม่ค่อยดีต้องเป็นหัวกระโหลกทองเหลือง 2 ก็ตรงข้ามหอยโข่ง
มันจะมีรูเล็กๆมันจะมีซีนตัวนี้เครื่องท ามานานอาจเกิดการเส่ือมสภาพ วันนี้ตอนบ่าย
ผมจะเข้าไปดูให้รับรองว่าข้ึนแน่นอน ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ขอบคุณครับ  

นายมงคล  ช านาญการ  ผมขอขอบคุณท่านปลัดท่ีรับปากจะได้แก้ปัญหาน้ าแม่ฮวก ครับ  มีท่านไหนอีก 
รองประธานสภา   ไหมครับ เชิญท่านปลัดครับ  
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สิบต ารวจตรีสุบิน   จีนา  เมื่อเช้าท่านรองได้พูดถึงเรื่องสระว่ายน้ าหน้าเทศบาลเราว่าจะขอเปิด ซึ่งอย่างไรก ็
ปลัดเทศบาล ขออนุญาตเรียนว่า  การจะเปิดได้หรือไม่ได้ต้องดูประกาศจากจังหวัดล าปางเพราะว่า 

ศบค. ให้อ านาจผู้ว่าแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันถึงจะเปิดเฟส 3 ท่ัวประเทศแต่ว่าผู้ว่า
จะต้องเป็นคนประเมินว่าจะเปิดให้ได้ขนาดไหนถ้าเขาประสานมาขอให้บอกว่าให้รอ
ประกาศจากจังหวัดล าปางอีกครั้งและช่วงนี้ พรก.ฉุกเฉิน ยืดระยะเวลาไปอีก 1 
เดือนถ้าเราท าอะไรลงไป  ก็จะมีโทษท้ังปรับและจ า ถ้าอย่างไรแล้วผมก็จะบอกกับ
เจ้าของว่าขอให้รอก่อน แล้วก็ อสม. ได้รับเครื่องสแกนอุณหภูมิไปหรือยังครับ
เพราะว่าเครื่องเราท าการลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ไว้แล้ว เด๋ียวผมจะประสานกับ
นักวิชาการสุขาภิบาลและให้พัสดุท าบันทึกการยืมเราจะให้ไปหมู่บ้านละ 2 เครื่อง
เพราะจะต้องไปประจ าท่ีหมู่บ้านเลยบางครั้งมันจะไม่ทันการถ้ามีงานต้องใช้ด่วน ส่วน
เรื่องท่อท่ีขอมาถ้าสมมุติว่าทางกองช่างไปส ารวจแล้วถ้ามีอะไรเราก็มาคุยกัน คือเรามี
ค่าวัสดุก่อสร้างอยู่แล้วถ้าจ าเป็นก็อาจจะให้กองช่างท าบันทึกขอนายกฯท าตาม
ขั้นตอน ถ้าไปส ารวจพื้นท่ีแล้วมันมีความเหมาะสมประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
มันไม่มีปัญหา เราก็ใช้วัสดุก่อสร้างด าเนินการซื้อได้ ส่วนท่อเก่าถ้าใครมีรถเครนก็มา
ขนเอาไปได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่งมันสูงมาก ผมก็ขอขอบคุณมากครับ  

นายมงคล  ช านาญการ ผมก็ขอขอบคุณท่านปลัดครับ มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ การประชุมสมัย 
รองประธานสภา สามัญท่ี 2 (ครั้งท่ี 1) ประจ าปี 2563 ในวันอังคารท่ี 26 พฤษภาคม 2563      

ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการท่ีเข้าร่วมประชุมโดย
พร้อมเพียงกนัผมขอปิดประชุมแค่นี้ครับ  
 

ปิดประชุม    เวลา  12.00 น. 
 

(ลงช่ือ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
       (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
  
 (ลงช่ือ)                 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสุธรรม   จ าปา )   
     

(ลงช่ือ)                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

 (ลงช่ือ)        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงช่ือ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 



 - 11 - 

 
(ลงช่ือ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายธนา  แก้วจักร์) 
 

(ลงช่ือ)            กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

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

(ลงช่ือ)      บุณยภู  บุญเรือง         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

 (ลงช่ือ)    ไพโรจน์  ดวงชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงช่ือ)     พินิจ  จินะการ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 
 

(ลงช่ือ)    ธนา    แก้วจักร์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร์) 
 

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

(ลงช่ือ)      ชาญยุทธ  ไชยานนท์              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 


