
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครัง้ที่ ๑) ประจ าปี 25๖2 

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
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. นายวสันต์ วรรณมณ ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
11. นายพินิจ จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
12. 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. นางสนธยา เพ็งพิมพ์   ผู้อ านวยการกองคลัง 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 25๖2 เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวดมนต์
ครับ 

 

-ส าเนา- 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 25๖2        
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ตามท่ีหมู่บ้านปลอดขยะบ้านแม่ฮวกจะมีคณะกรรมการประเมินระดับภาคจะมา 
ประธานสภา ตรวจเยี่ยมการด าเนินการคัดแยะขยะที่ต้นทาง ธนาคารขยะบ้านแม่ฮวก ในวันที่ 27 

พฤษภาคม เวลา 13.00 จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่
ประเมินระดับภาค ถ้าผ่านการประเมินจะส่งประกวดเข้าสู่ระดับประเทศต่อไป  

  
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 ในวันพุธที่   
ประธานสภา 14 กุมภาพันธ์ 2562 ทุกท่านได้รับรายงานการประชุมไปพร้อมกับหนังสือรับ

ประชุม ในวาระนี้จะได้ตรวจทานรายงานการประชุม เพ่ือรับรองการประชุมต่อไป 
เชิญเปิดไปหน้าที่ 2 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ บรรทัดที่ 7 การดูงานใน
วันที่ 24 นั้น คณะกรรมการจากบ้านแม่ฮวกจะเป็นวิทยากร เปลี่ยนเป็นจะไปเป็น
วิทยากร และมาที่หน้าที่  19 มาบรรทัดที่  3 เปลี่ยนจากคนที่เป็นควรจะเรียนเชิญ 
ต่อไป หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 6 ค าว่าสิ้นเดือนหน้า ให้ตัดค าว่า  สิ้นเดือนหน้าออก     
มีท่านอื่นจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมมีความต้องการจะแก้ไขค าพูดของกระผมในไปหน้าที่ 18  

บรรทัดที่ 4 ตัดค าว่าอ๋อเข้าใจเติมค าว่าพอเข้าใจ มีค าเดียวครับขอบคุณมากครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - มีท่านอื่นที่จะแก้ไข บันทึกรายงานการประชุมไหมครับ ถ้าหากว่าไม่มีแล้ว  
ประธานสภา กระผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือรับรองรายงานการ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  2  ประจ าปี 2562 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2562 มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้  รับรองรายงานการประชุม ดังกล่าวที่ได้
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมแล้วโปรดยกมือขอบคุณครับ ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ที่
รับรองรายงานการประชุมนะครับ 

 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่   2  
ประจ าปี 2562 จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องที่เสนอใหม่ พิจารณาญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
ข้อ 3.1 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนหมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุก่อสร้างรายการ
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่ือสมทบการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่ 2 โครงการส่วนงาน
เสาหลังคาไม่รวมวัสดุมุงหลังคาจ านวน 342,000 บาท  
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ข้อ 3.2 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทประเภทครุภัณฑ์
ก่อสร้างรายการซื้อมิเตอร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วส าหรับติดตั้งกับประปา
หมู่บ้านจ านวน 2 สถานี 

3.2.1 ประปาหมู่บ้านแบบ ผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านเข้าซ้อนหมู่ที่  1 
จ านวนมิเตอร์ 4 ชุดชุดละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 54,000 บาท  
ข้อ 3.3  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่ง บริการจ านวน 50,800 บาท ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ เสนอและชี้แจง
ญัตติต่อที่ประชุมสภา เรียนเชิญครับ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมขออนุญาต เสนอญัตติ เพ่ือขอโอนงบประมาณ   

เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 สืบเนื่องมาจากมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะให้การสนับสนุนงานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณป่าช้าบ้าน
ไหล่หิ นหมู่ ที่  2 ซึ่ ง การใช้ป ระโยชน์  เป็ นของ 2 หมู่ บ้ านคือหมู่  2 หมู่  6              
สืบเนื่องมาจากว่าเมรุเผาศพเดิมเราได้ร่วมกันพิจารณากับชั้นสภาวัดไหล่หินว่าสมควร
ที่จะย้าย เพ่ือความเหมาะสมและจัดสถานที่ใหม่ให้เป็นที่จอดรถและปรับภูมิทัศน์
เพ่ือให้เป็นวัดแห่งการท่องเที่ยวเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ได้ของบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางเพ่ือก่อสร้างเมรุเผาศพซึ่งขณะนี้ได้
ส าเร็จลุล่วงและเปิดใช้งานแล้วแต่ปรากฏว่าค่าศาลาประกอบพิธีทางฌาปนกิจศพซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนคณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาบางท่านได้ลง
ความเห็นกันว่า เราสมควรที่จะให้การสนับสนุนเป็นการเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาซึ่งมี
ผู้มาร่วมงานพิธีฌาปนกิจมากมายโดยเฉพาะชาวต าบลไหล่หิน ดังนั้นผมจึงขออนุญาต
เสนอญัตติเพ่ือโอนงบประมาณจากการที่เราได้พิจารณาโครงการของปีงบประมาณ 
2562 หลายโครงการปรากฏว่ามีวางโครงการมีความจ าเป็นที่พอจะขยับขยายได้
หรือเลื่อนเวลาไปก่อนเพ่ือที่จะน ามาแก้ปัญหาในจุดนี้ขออนุญาตเสนอญัตติเรื่องแรก
นะครับ  

ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนในหมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุก่อสร้างและใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้างและในหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่าย
เพ่ือได้มาซึง่บริการ 

1. ซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่ือสมทบการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่  2      
ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนในหมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุก่อสร้างซื้อวัสดุ
ก่อสร้างเพ่ือสมทบการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 โครงสร้างส่วนงานเสาและ
หลังคาไม่รวมวัสดุมุงหลังคาเป็นเงินจ านวน 342,000 บาท  

เนื่องด้วยเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   2562 ในรายจ่าย
แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนในหมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุ
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ก่อสร้างซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่ือสมทบการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่  2         
เพ่ือก่อสร้างศาลาป่าช้าบ้านไหล่หินหมู่ที่  2 เนื่องจากไม่มีศาลาประกอบพิธีกรรม 
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุก่อสร้างซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่ือสมทบการ
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าวัสดุดังนี้  

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและเสาซุ้มประตู
วัฒนธรรมบ้านเข้าซ้อนหมู่ที่ 1 จ านวน 342,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน เป็นเงิน 518,800 บาท โอนลดเป็นเงิน 342,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนเป็นเงิน 176,800 บาท  

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชนในหมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุก่อสร้างรายการซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่ือสมทบ
การก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หินโอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 342,000 บาทรวมโอนเงิน เพ่ิมทั้งสิ้น 342,000 บาท 

2.  ซื้อมิเตอร์ขนาด 2 นิ้วส าหรับติดตั้งกับประปาหมู่บ้านจ านวน 2 สถานี
ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนในหมวดค่าวัสดุ
ภัณฑ์และครุภัณฑ์ก่อสร้างซื้อมิเตอร์ขนาด 2 นิ้วส าหรับติดตั้ง กับประปาหมู่บ้าน
จ านวน 2 สถานี  

1.) ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านเข้าซ้อนหมู่ที่ 1 จ านวน
มิเตอร์ 4 ชุดชุดละ 18,000 บาท เป็นเงินจ านวน 72,000 บาท   

๒.) ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านไหล่หินหมู่ที่ 2 จ านวน
มิเตอร์ 3 ชุดชุดละ 18,000 บาท เป็นจ านวนเงิน  54,000 บาท รวมเป็นเงิน 
126,000 บาท  

เนื่องด้วยได้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2562         
ในรายจ่ายของแผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้างซื้อมิเตอร์ขนาด 2 นิ้วส าหรับติดตั้งประปาหมู่บ้าน
จ านวน 2 สถานีเนื่องจากประปาดังกล่าวยังขาดมิเตอร์ในการตรวจเช็คการจ่าย
ปริมาณน้ าของแต่ละสถานี 

ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ประเภทประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้างซื้อมิเตอร์ขนาด 2 นิ้ว ส าหรับติดตั้งประปา
หมู่บ้าน 2 หมู่บ้านจ านวน 2 สถานีจ านวน 7 ชุด ต าบลไหล่หินไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ดังนี้  

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โหมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและเสาซุ้มประตู
วัฒนธรรมบ้านเข้าซ้อนหมู่ที่ 1 จ านวน 125,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
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โอน  176,800 บาท โอนลดเป็นเงินจ านวน  126,000บาท  งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนเป็นเงิน  50,800 บาท  

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไปกับเคหะชุมชนใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้างรายการซื้อมิเตอร์ขนาด 2 นิ้วจ านวน 7 
ชุดส าหรับติดตั้งกับประปาหมู่บ้านจ านวน 2 สถานีในต าบลไหล่หินโอนเพิ่มเพ่ือไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน 126,000 บาท รวมเป็นเงินโอนเพ่ิมทั้งสิ้น 126,000 
บาท 

3. โอนเป็นค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาใน
กิจการของกองช่างหลักการขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนในหมวดค่าใช้สอยประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการโอนเป็นเงินค่าใช้สอยรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาบริการซึ่ง
บริการเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาในกิจการของกองช่างเป็นเงินจ านวน 58,000 บาท ตาม
หลักการและเหตุผล  

ดังนี้เนื่องด้วยเทศบาลจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนในหมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการโอนเป็นเงินค่าใช้สอยรายจ่าย เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาในกิจการของกองช่างเป็นเงิน 58,000 บาท หลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562     
ในรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนในหมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการโอนเป็นค่าใช้สอยรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาในกิจการของกองช่างเนื่องจากเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาใน
กิจการในกิจการกองช่างดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ โอนเป็นเงินค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาในกิจการของกองช่างต าบลไหล่หิน 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าใช้สอยดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายและแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธางาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าบ ารุงรักษา
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและเสาซุ้มประตู
วัฒนธรรมบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ค่าใช้จ่ายจ านวน 50,800 บาทประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน  50,800  บาท โอนลด เป็นเงิน 50,800 บาทมันคงเหลือหลังโอนเป็น
เงิน 0 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไปกับเคหะและ
ชุมชนในหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการรายการโอนเป็นค่า ใช้
สอยรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการซึ่งเป็นค่าจ้างเหมาในกิจการกองช่าง โอนเพ่ิมเพ่ือ
ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน 50,800 บาท รวมเป็นเงินโอนเพ่ิมทั้ งสิ้น 
50,800 บาท 

 ตามระเบียบและกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ. ศ. 2552 มาตรา 67 ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา 67  (8) 
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และการจ่ายเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้วประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 
ปี 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  

ดังนั้นผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หินเพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามหลักการและเหตุผลค าชี้แจง
ข้างต้นจึงน าเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกฯที่ได้เสนอและชี้แจงญัตติต่อที่ประชุมสภานะครับ ส าหรับการ
ประธานสภา   โอนงบประมาณตอนนี้โอนจากโครงการซ่อมแซมปรับปรุงซุ้มประตูบ้านเขาซ้อน      

ซึ่งได้มีงานความจ าเป็นเร่งด่วนกว่านั้นก็คือการสร้างศาลาป่าช้าบ้านไหล่หิน โอนมา 
342,000 บาท ส าหรับงานสร้างศาลาตั้งแต่ตอหม้อขึ้นไปโครงสร้างหลังคา และ
โครงการที่ 2 ก็คือการซื้อมิเตอร์ประปา 7 ชุด บ้านเข้าซ้อน 4 ชุด กับบ้านไหล่หิน 3 
ชุด เป็นเงิน 126,000 บาท มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมไหมครับ เรียน
เชิญท่าน   ผอ. กองช่าง  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแบบแปลน โครงสร้างศาลาอเนกประสงค์
ป่าช้า บ้านไหล่หิน  

นายเจริญ   โสพันธ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ 
ผู้อ านวยการกองช่าง                 ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางกองช่างได้ออกแบบให้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 

2 โดยได้คัดลอกแบบจากเทศบาลเกาะคาแม่ยาวมา ซึ่งทางวิศวกรได้ออกแบบ
เรียบร้อยแล้วแต่ได้มาเพ่ิมเติมขยายพ้ืนที่โครงการในตัวโครงการศาลาใหญ่ของเรา   
ถ้ามองในรูปฐานราก ผมจะพูดถึงขนาดก่อนนะครับ ขนาดของศาลาใหญ่ความยาว 
25 เมตรความกว้าง 14 เมตร ความสูงถึงท้องจันทัน 8 เมตร ซึ่งสามารถน าปราสาท
เข้าไปในข้างในได้เลยแล้วก็จะเพ่ิมเติมออกไปจนถึงด้านซ้ายและด้านขวา ข้างละ 5 
เมตร เพ่ือเป็นแท่นของพระที่นั่งท าพิธีกรรม ส่วนโครงสร้าง  ทางกองช่างได้น าเสนอ
ขอรับงบประมาณจากสภา โดยทางคณะผู้บริหาร   จะมีส่วนของโครงสร้างเสา ส่วน
ของโครงสร้างเหล็กหลังคาโดยที่ไม่ได้รวมถึงวัสดุมุงหลังคาเนื่องจากว่าต้องมี
งบประมาณบางส่วนที่เอาไปใช้กับงานมิเตอร์ก็เลยต้องตัดส่วนตัวนี้ออกไป ส่วนงาน
เหล็ก ดูจากโครงสร้างเสาถ้าท่านดูรูปจะเป็นสาวสองต้นดึงแขนขึ้นจะมีแผ่นเพจ
ประกบล่างและบนจ านวน 12 ต้น เพจบนจะเป็นแบบเพจสไลด์ 1 ตัวและยึดติดเสา 
1 ตัว ตัวสไลด์จะอยู่ติดกับทัด เสานอกที่ยื่นออกมา 5 เมตร ก็จะใช้เหล็กกล่องขนาด 
5 นิ้วคูณ 5 นิ้วความสูง 4 เมตร ระดับหลังคาเปิดช่องลมการถ่ายเทลม โครงสร้าง
ส าหรับรองรับเมทัลชีท  ขอบคุณครับ  

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่าน ผอ.กองช่างนะครับที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแบบของศาลาตัวนี้นะครับ  
ประธานสภา เกี่ยวกับแบบแปลนตัวนี้มันเป็นศาลาจะต้องใช้วิศวกรควบคุมดูแล เชิญท่าน ผอ.ครับ 
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นายเจริญ   โสพันธ์  - ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ คือโครงการตัวนี้ทางวัดเป็นคนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ผู้อ านวยการกองช่าง หมู่บ้านด าเนินการเอง แต่ไม่สามารถด าเนินการภายในครั้งเดียวให้จบ เป็นการ

ด าเนินการตามความจ าเป็นงบประมาณมีเท่าไหร่ก็จะด าเนินการตามนั้น โครงการนี้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีคือภาครัฐไม่ได้เข้าไปร่วม ถ้าเทศบาลจัดซื้อวัสดุก็จะ
ตรวจตามสเปคที่ซ้ือ ถ้าดูแบบหลังคาจะเห็นว่าใช้เหล็กขนาด ความหนากี่มิล ทางกอง
ช่างก็เป็นคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ ว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ เพราะว่าแบบตัวนี้
ได้รับการรับรองแบบจากเทศบาลต าบลเกาะคาแม่ยาวมาแล้วโดยใช้วัสดุแบบเดียว 
ทางเทศบาลเกาะคาแม่ยาว 

นาประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านรองประธานสภาท่านสมาชิกมีเกียรติ 
สมาชิกสภา สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมต้องการถามเก่ียวกับมิเตอร์น้ า  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ท่านประดิษฐ์ ครับผมขอเอาเรื่องศาลาก่อนครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกท่านครับก่อนที่จะมีการขอมติหรือว่าร่วมกันพิจารณาอยากจะรายงาน 

ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าศาลาเอนกประสงค์หลังดังกล่าวนี้งบประมาณของชาวบ้านหมู่ 2 
และหมู่ 6 ประมาณ 495 หลังคาเรือนผู้ใหญ่ทั้ง 2 หมู่บ้านได้ประชุมตกลงกันว่าเก็บ
หลังคาละ 500 บาทเป็นเงิน 247,500 บาท และเงินบริจาคเสาต้นละ 1,000 
บาทได้เงินประมาณ 2 หมื่นกว่าบาท ณ ปัจจุบันนี้ แล้วจากเงินที่ตัวกระผมเองได้
ร่วมกันก่อสร้างพระพุทธรูปใช้งบประมาณเท่าไหร่ไม่ได้จดไว้ และจากการที่ได้ท าพิธี
เบิกเนตรปรากฏว่าได้เงินอยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาท เพราะว่าเงินส่วนหนึ่งผมได้
เก็บเงินไว้ที่ 48,500 บาท และอยู่ที่ผู้ใหญ่น าชัยเท่าไหร่ผมจ าไม่ได้ ผู้ใหญ่น าชัยใคร
บอกว่าเป็นเงินหมื่นกว่าบาทแต่ตัวเลขยังไม่ชัดเจนซึ่งรวมแล้วประมาณ 65,000 
บาท แล้วก็มีรายได้จากที่รับบริจาครวมแล้วเป็นเงินโดยประมาณ 312,500  บาท 
เพ่ือเป็นค่าฐานรากค่าแรงงานและหลังคาซึ่งรวมกับงบประมาณที่เทศบาลซื้อวัสดุ
โครงสร้างเหล็กอีก 342,000 บาท รวมแล้ว เป็นเงินอยู่ 654,500 บาท ซึ่งกระผม
เชื่อเหลือเกินว่าไม่พอ แต่ทางท่านผู้ใหญ่ทั้งสองคนและชาวบ้านจะพยายามที่จะ
เรี่ยไรหรือหาผู้บริจาคเพ่ิมเติมจากเงิน 312,500 บาทเป็นค่าแรงงานค่าเมทัลชีทมุง
หลังคาและค่าท าแท่นพระสงฆ์และอาจจะมีในส่วนของงานปูนงานฐานรากรวมทั้งเท
พ้ืนที่เจาะ ท าเสาถ้าผมค านวณดูแล้วน่าจะตกเกือบล้านน่าจะส าเร็จแต่ว่าการก่อสร้าง
ก็เป็นไปด้วยการประหยัดงบประมาณโดยการจ้างเหมาเป็นอย่างช่วงแล้วจ้างเป็นบาง
วันหรืออาจจะขอแรงชาวบ้านมาช่วยในแบบบางครั้ง ก็ถือได้ว่าทางเทศบาลมีน้ าใจ
และมีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมให้งานศาลาตรงนี้ให้ส าเร็จไปด้วยดี ผมได้คุยกับทาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณว่านอกจากศาลาหลังนี้แล้วซึ่งผมได้ เคยพูดไว้ว่าเราขอ
งบประมาณไว้ที่ 500,000 บาทเพ่ือที่จะไม่ให้การสนับสนุนศาลาหลังนี้แต่ปรากฏ
ว่าเรามีความจ าเป็นในเรื่องของมิเตอร์ประปา 2 จุดเป็นเงินอยู่แสนกว่าบาทซึ่งเข้าใจ
ว่าซื้อมาใช้แล้วเพราะแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านบางหมู่บ้านไม่มีน้ าใช้ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน
แม่ฮวก บ้านไหล่หินอันนี้เราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วต้องขอขอบคุณท่านปลัด 
ด้วยการเอาเงินบางส่วนไปซื้อมิเตอร์มาแก้ไขปัญหาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทุ่มเทที่
ศาลาอย่างเดียว จาก 500,000 ก็เลยต้องแบ่งออกแบบนี้  ในส่วนหนึ่งที่จะเห็นได้
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ว่าอีก 5 หมื่นกว่าบาทเพ่ือเป็นค่าใช้สอยของกองช่างเราได้คุยกันเบื้องต้นแล้วว่าซุ้ม
ประตูหลังนี้เดิมแล้วคิดว่าจะใช้เหล็กอันเดิมปรากฏว่าได้คุยกับทางฝ่ายวิศวกรปรากฏ
ว่าเสาเดิมเป็นเสาที่เล็กไม่ได้ขนาดที่วิศวกรเซ็นรับรองได้ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างของ
สาธารณะจะต้องเป็นเหล็กเสาที่ใหญ่กว่า ถึงอย่างไรเราก็ต้องรื้อไม่สามารถที่จะสร้าง
เสริมขึ้นมาเพราะฐานรากอาจไม่แข็งแรงตามหลักวิศวกรรมเราจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติ
ตามเพราะฉะนั้นเราจึงจ าเป็นต้องกันเงินเพ่ือด าเนินการรื้อค่าจ้างเหมารื้อในบางส่วน
อาจจะไม่ถึง 50,000 บาทแต่ว่าทางกองช่างก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในส่วนอ่ืนที่มี
ความจ าเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมอะไรต่างๆ ที่พวกเราขอกันมา ส่วนตรงนี้ก็
อยากจะขอน าเรียนในที่ประชุมให้ทราบว่า เงินที่เราโอนมานั้นเป็นความจ าเป็นและ
เราเอาไปใช้ในสิ่งที่จ าเป็นที่สุด ผมพูดเลยนะครับว่าอาจจะมีใครบางคนสงสัยไม่เข้าใจ
ว่าน่าจะมีในใจถามว่าท าไมเราต้องเอาเงินในซุ้มประตูนี้ ท าไมต้องเอาไปโอน ผม
อยากเรียนที่ชี้แจงในที่ประชุมว่าเมื่อเราเปรียบเทียบความจ าเป็นระหว่างซุ้มประตูกับ
ศาลาป่าช้าผมก็เชื่อเหลือเกินด้วยหลักการและเหตุผลของบุคคลทั่วไปก็คงจะเห็นพ้อง
ต้องกันว่าศาลาป่าช้ามีความจ าเป็นมากกว่า 
- ข้อที่ 2 อยากจะชี้แจงว่า ซุ้มประตูท าไมเรารื้อแล้วเราไม่รีบก่อสร้าง มีเหตุผลอยู่ 2 
ประการประการแรกเป็นงานที่ค่อนข้างจะใช้หลักวิชาช่างพิเศษคือคล้ายๆทรงไทยซึ่ง
มันยุ่งยาก และซึ่งมีเหตุการณ์สร้างศาลาป่าช้านี่ขึ้นมาเราเลยยังไม่ประกาศหาผู้
รับจ้างประการที่สองท าไมเราถึงรื้อแล้วเราสร้างไม่ได้เพราะที่สร้างไม่ได้ก็เพราะเหตุ
ผมที่ผมที่ชี้แจงมา แต่ว่าท าไมเราต้องรื้อนี่คือเหตุผลที่ผมจะต้องขออนุญาตชี้แจง 
เพราะว่าวัสดุที่เป็นไม้ที่เป็นองค์ประกอบของซุ้มประตูมันเก่า ผุ และอาจจะหลุดร่วง
หล่นลงมาทางฝ่ายบริหารก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาก็เลย
จ าเป็นที่จะต้องรื้อออก จึงชี้แจงมาเพ่ือ ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจและโปรดพิจารณา 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกนะครับ ส าหรับเรื่องนี้ทุกท่านคงเข้าใจว่าความจ าเป็น 
ประธานสภา ระหว่างซุ้มประตูกับศาลาป่าช้าและก็มิเตอร์ อันไหนมีความจ าเป็นมากกว่ากัน มีท่าน

อ่ืนจะซักถาม เพ่ิมเติมไหมครับ เรียนเชิญท่านวสันต์ วรรณมณี 
นายวสันต์ วรรณมณี -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมมีความห่วงใย 
สมาชิกสภา ตรงนี้ถึงเรื่องการสร้างศาลาป่าช้าซึ่งทางกองช่างของเราแจ้งว่าจะเข้าไปตรวจสอบแค่

วัสดุที่จะสั่งซื้อเข้ามา แล้วเรื่องการก่อสร้างนั้นให้ชาวบ้านสร้างกันเอง ผมก็เกิดความ
กังวลว่าตรงนี้เป็นโครงสร้างที่ใหญ่ใช้เหล็กหนาสร้างออกแบบรับรองโดยวิศวกรแต่
การก่อสร้างขาดคนควบคุมดูแล ตรงนี้น่าห่วงใยเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าในการ
สร้างตรงนี้ถ้าขาดคนที่มีความรู้ ในก ากับดูแล มันจะน่าเป็นห่วงเพราะโครงสร้างเป็น
เหล็กที่ใหญ่และหนา ฉะนั้นผมจึงอยากจะขอความคิดเห็นว่าถ้าเราให้เงินหมู่บ้านไป
ซื้อวัสดุแล้วเราเข้าไปก ากับดูแลควบคุมการก่อสร้างตรงนี้ ได้หรือไม่ เพ่ือความ
เหมาะสมถูกต้องตามหลักการช่าง หรือให้ผู้ที่จะเข้าไปก่อสร้างได้เห็นถึงความส าคัญ
ความมั่นคง แข็งแรงของศาลาหลังนี้จึงอยากจะฝากตรงนี้กับสภาของเราว่า เราควร
จะเข้าไปควบคุมการก่อสร้างนี้ได้หรือไม่  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ขอขอบคุณท่าน สท.วสันต์ ครับส าหรับความห่วงใยเก่ียวกับการด าเนินงานก่อสร้าง  
ประธานสภา เรื่องนี้เรียนเชิญท่านผอ. กองช่างครับ 
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นายเจริญ   โสพันธ์ - ในกรณีนี้นะครับ ในปัจจุบันกองช่างได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน 
ผู้อ านวยการกองช่าง อ่ืนเข้าไปก ากับควบคุมงานเช่นโรงเรียนไหล่หินวิทยา สถานีอนามัย ตอนนี้อยากจะ

แจ้งให้ทราบว่าควรจะแจ้งให้ทางหมู่บ้านก านันผู้ใหญ่บ้านท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์จากทางเทศบาลไหล่หิน ขอช่างไปควบคุมดูแลการก่อสร้าง ลักษณะงาน
แบบนี้ทางอ าเภอก็ขอคณะกรรมการช่างควบคุมงาน     ตัวนี้ถ้าจะรื้อถึงการขอ
อนุญาตก่อสร้างก็จะต้องรื้อไปถึงการขออนุญาตใช้พื้นที่ นส.ล. จะต้องขออนุญาตจาก
ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าเราขอใช้พื้นที่ก่อสร้างเรื่องก็จะพ่วงไปถึงส านักงานที่ดิน 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่าน ผอ.กองช่างนะครับ การให้ช่างของเทศบาลควบคุมดูแลการก่อสร้าง  
ประธานสภา ต้องเป็นหน้าที่ของผู้น าชุมชนท าหนังสือมาถึงเทศบาลเพ่ือขอให้ช่างไปดูแลกันบ้าง

ฝากท่าน สท. ในพื้นที่ฝากไปทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับ  เรียนเชิญท่านนายกครับ  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี ประชุมทุกท่านครับต้องขอขอบคุณท่านวสันต์ ที่ได้ถามเรื่องนี้มา แต่อย่างที่เป็นห่วง

กันนะครับในความเป็นจริง ผมเองมีเวลาน้อยจึงต้องก าชับต้องท าตามแบบ นี้เป็นการ
เบื้องต้นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นงานเร่งด่วนที่ต้องรีบก่อสร้าง ยิ่งในช่วงนี้มีผู้เสียชีวิตมาก 
บางสิ่งบางอย่างที่เร่งด่วนแต่ว่าขั้นตอนในการท างาน ผมไม่เห็นด้วยที่จะมาลัดแบบ 
เพราะที่จริงแล้วโครงสร้างใหญ่มากถ้ามันล้มมันมีปัญหาขึ้นมา ก็จะมีปัญหาตามมา
แน่นอน เราก็เชื่อมั่นในหลักวิชาช่างว่ารับรองแล้วตรวจสอบแล้ว ถ้าสมมุติธรรมดา
แล้วเราเอาเงินให้เขา   เขาจะซื้อเหล็กถูกหรือไม่ถูกต้องตามสเปค หรือไม่เราก็ไม่
ทราบ แต่ถ้าขาดคนไปดูแล การก่อสร้างการเชื่อม ใส่เหล็กตรงตามสเปคหรือไม่ ผมก็
เห็นด้วยตามท่าน สท. ที่จะต้องมีช่างควบคุมดูแล  ที่นี้ปัญหาขั้นตอนมันอยู่ที่ว่าตามที่
ท่าน ผอ. ได้พูดจะต้องให้ผู้ใหญ่ท าหนังสือมา ผมว่ามีวิธีอ่ืน ที่กระชับดีกว่านี้ที่จะ
บังคับให้เขาขอมา ขอให้เราช่วยกันคิดว่าเราจะท าอย่างไร แต่ถามว่าคนที่จะไปดูนะ
ครับท่าน สท. วสันต์ ที่พูดมามันเหมือนกับว่าเราไปเป็นผู้ก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเขา 
ตรงนี้เราจะต้องดูว่าจะไปพูดกับเขาอย่างไรบอกเขาอย่างไร เพราะฉะนั้นผมอยากจะ
ขอเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ เราจะให้ผู้ใหญ่ตั้งกรรมการตรวจสอบจะดีหรือไม่ หรือหา
เอาคนที่มีความรู้แล้วก็ขอทางเทศบาลมาช่วยก ากับดูแล ไม่ใช่เฉพาะเรา สท.อาจจะ
ครึ่งสภาแล้วก็คนอ่ืนๆอีก การจัดซื้ออะไรต้องมีรายละเอียดถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว
ชาวบ้านจะประณามได้  แต่ว่าการก่อสร้างส าคัญกว่าเรื่องนี้ เราดูแล้วเงิน ที่จะน าไป
ก่อสร้างก็ไม่มากเท่าไหร่ที่นี้เราจะท าอย่างไร ท่านเลขาสภาลองช่วยคิดช่วยลอง
พิจารณาดูครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์       ขอบคุณครับท่านนายก ซึ่งคิดว่าทุกท่านคงจะมีความกังวลหรือว่าเป็นห่วงเป็นใย 
ประธานสภา เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเรื่องการขอช่างไปควบคุมดูแลการก่อสร้าง ต้องให้

ทางผู้น าหมู่บ้านต้องขอมานะครับ แต่ว่าเราจะท ายังไงให้เขาขอมา หรือว่าทางสภา
เราจะตั้งกรรมการเพ่ือควบคุมหรือว่าดูแลการก่อสร้างได้หรือไม่โดยใช้จ านวน สท. 
 4-5 คน กองช่างอีก 1 คนอยากจะหาเรื่องนี้กับทางสภาด้วย เรียนเชิญท่าน
ประดิษฐ์ต่อไป ท่านไพโรจน ครับ  

นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์  ผมมีแนวความคิดว่า  ยกตัวอย่างบ้านเขาซ้อนวิธีสร้างศาลาขึ้นมาสร้างด้วยตัวเอง  
สมาชิกสภา แล้วมาขอเงินสนับสนุนจากทางเทศบาล 500,000 บาท ผมคิดว่าน่าจะให้หมู่บ้าน

ออกแบบท ากันเองเลย แล้วเราสนับสนุนเงิน โดยตรงไปเลย เช่นสนับสนุนหลังคา 
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ตัวอย่างบ้านเขาซ้อน สมมุติว่าเราสนับสนุนโครงเหล็กก็โครงเหล็กไปเลย ส่วนโครง
หลังคาก็สนับสนุนโครงเหล็กไปเลยอย่างเดียว ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะขัดแย้งกัน 

 นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ขอบคุณท่านประดิษฐ์ครับส าหรับความคิดเห็นขอเชิญท่านไพโรจน์ครับ 
ประธานสภา 
นายไพโรจน์   ดวงชัย เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับผมมีความเป็นห่วงเป็นใยทุกวันนี้ผมไปดูเป็นประจ า ก็เห็นทาง

ผู้ใหญ่บ้านก ากับดูแลอยู่ เราจะไปก้าวก่ายมากก็ไม่ได้ ที่ผมห่วงทางข้างบนเราเห็นชัด
ผมไม่เป็นห่วงเท่าไหร่ผมเป็นห่วงในดิน ในการวางรากฐาน มันก็ต้องเทดินแล้วก็วาง
เหล็กวางตอม่อขึ้นมา ตรงตอม่อนี้จะท าตามแบบแปลนบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ไปดู
อันนี้ส าคัญมากครับศาลาหลังนี้ผมดูแบบแล้วว่าแบบแปลนไม่มีคานเพราะอะไร ผม
กลัวที่สุดคือ ศาลานี้โดดเด่นใหญ่สูงอาจจะล้มได้เพราะว่าไม่มีคานมันต่างกับศาลา
บ้านเข้าซ้อน มีทุกอย่างและอยู่ในที่ต่ า แต่ศาลาป่าช้ากลัวว่าเมื่อเจอลมมันจะ
ล้ม  ความจริงทางเทศบาลน่าจะแต่งตั้ง สท. ไปดูบ้าง ขอบคุณครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ขอบคุณท่านไพโรจน์  ดวงชัย นะครับ ส าหรับเรื่องมีคานหรือไม่มีคานนะครับผมยัง 
ประธานสภา สงสัย เรียนเชิญท่านมงคล ครับ 
นายมงคล   ช านาญการ ผมขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างศาลาป่าช้าผมได้ดูในแบบหน้าแรกๆก็มี แต่ 
สมาชิกสภา หน้าหลังๆไม่มีคานผมก็เป็นห่วง นะครับ โครงสร้างใหญ่ๆที่ไหนไม่มีคานก็จะไม่มั่นคง 

แต่ถ้ามีคานก็จะน่าจะหมดห่วงแน่นอนครับ แต่ถ้าไม่มีคานผมว่าทรุดแน่นอนครับถ้า
ลงเสาโดดๆ ปัญหาจะมีแน่นอน แต่ก็ดีใจที่แบบหน้าแรกมีคานมันจะได้รองรับ
โครงสร้างแต่การตรวจสอบหรือว่าตั้งคณะกรรมการนี้ ผมมีความคิดเห็นว่าเราอยู่ๆจะ
มาตั้งคณะกรรมการที่เรายุ่งเกี่ยวก้าวก่ายคงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาไม่ท าหนังสือขอมา 
แต่ถ้าเราไปดูเฉยๆก็พอได้อยู่แต่ถ้าจะไปตรวจเลยโดยที่เขาไม่ท าหนังสือขอมามันก็ไม่
ถูกต้อง เขาจะว่าเราก็จับผิดเนื่องจากเราไม่ได้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เราจะไป
พูดมากก็ไม่ได้ เราก็แกล้งท าเป็นไปเดินดูไปถ่ายรูปแค่นี้ก็พอได้อยู่ แต่เราอย่าไป
บ่อย  ถ้าพูดถึงใจเราก็อยากจะไปร่วมตรวจสอบการก่อสร้าง แบบแปลน เพ่ือความ
มั่นคงถาวรและความถูกต้อง ไม่มีปัญหาในภายหลัง เพราะเนื่องจากดูแล้วคงเหล็ก
ของเรามันหนักโครงสร้างใหญ่ผมก็เป็นห่วง ทีนี้เราจะท าอย่างไรให้ทางผู้ใหญ่ ให้คนที่
มีความรู้ในด้านการก่อสร้างเข้าร่วมตรวจสอบ มันน่าจะดีกว่าอยู่ๆที่เราจะมาตั้งเอง
ผมขอแสดงความเห็นแค่นี้ครับขอบคุณครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม ผมขออนุญาตเสริมอีกนิดนะครับผมเข้าใจสถานการณ์ และก็พวกเราทุกคนด้วยความ 
นายกเทศมนตรี เป็นห่วง ที่นี้มันมีการมองกันคนละมุม ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ก็พยายามจะท าให้เสร็จ ลุล่วง

ถูกไม่ถูกไม่รู้ แต่ของเราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่ในขณะนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่
เข้าไปช่วยกันดู ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นการท าที่ไม่ถูกแบบถูกแปลน ถามว่าศาลาบ้าน
เข้าซ้อนหลังนี้ก็ไม่ได้ขออนุญาต มีแบบแปลนของเราแต่ท าไม่ถูกแบบเสาที่ใหญ่ ก็
เป็นเสาที่เสริมมา เพราะเสาเดิมเล็กมาก แต่มันผ่านมาแล้ว เราก็แค่สนับสนุนโครง
หลังคา เราก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายไปตรวจสอบ แล้วก็สร้างอีกหลายๆอย่างแต่เขาก็ท าด้วย
ความตั้งใจดี อันนี้ก็เช่นกัน คือฝ่ายของทางปกครองก็จะมีมุมมองของเขาอีกอย่าง
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หนึ่ง อย่างเช่นศาลาที่กู่ที่ใช้เสาไม้สักที่สร้างขึ้นเสร็จแล้วไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้อะไร
เลยนะครับก็ท าไปเสร็จแล้ว แต่นี้บั งเอิญว่าเขามาขอความอนุ เคราะห์ เรื่อง
งบประมาณที่ไปเสริม แต่จริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าเราเพิกเฉยละเลยเราไม่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือ พวกเราก็จะถูกมองว่าแย่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายก ทุกครั้งที่เข้าไปในป่าช้า
ก็ห้อมล้อมนายกถามแต่เรื่องศาลา เราก็คิดว่าถ้าเรานิ่งเฉยแล้วเขาท า มันก็จะเป็น
อะไรที่เราดูไม่ดีในเมื่อเขาขอมาเราก็ให้การสนับสนุนผมก็ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องดี ที่นี้
เรามาพูดถึงเรื่องความเป็นห่วงทั้งหลายแหล่ ผมว่าถ้าหากเขาไม่ขอมา เราก็สามารถ
เข้าไปก ากับดูแลได้ เฉพาะอย่างยิ่ง สท. หมู่ 6 หมู่ 2 ผมว่าเราเข้าไป แล้วพูดได้ 
บอกได้ไม่ใช่ว่า ไปให้เขาท าอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องพูดด้วยเหตุผล ด้วยความเป็นห่วง
กลัวมีปัญหา แต่ถ้าเขาอยากจะป้องกันตัวเขา เขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาและขอใน
ส่วนของเทศบาลไปช่วยดูแลตรวจสอบก็จะเป็นการดี  แต่ถ้าเขาท าไปเลย  แล้วเราให้
การสนับสนุนแบบนี้ส่วนหนึ่งผมก็เชื่อว่าคงไม่เกิดอันตรายเพราะว่าอันนี้เป็นเสาเหล็ก
เราก็ไปเน้นตรงฐานให้ฐานรากมันถูกต้องให้มันดีส่วนคานในแบบเรามีแบบของ
เทศบาลที่ให้ไปมีถ้าเขาไม่สร้างถ้าเขามีปัญหาขึ้นมาเขาก็จะโดน   ผมอยากจะให้
สรุปว่าอันนี้ก็ขออนุมัติให้ผ่านสภาในเรื่องให้การสนับสนุนในเรื่องเหล็กที่มันถูกต้อง
เราให้ในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีส่วนปฏิบัติจริงในรูปแบบของการตรวจสอบการไปดูแลการ
ไปควบคุมการก่อสร้างเราค่อยว่ากันอีกครั้งขอให้เป็นนอกประเด็น  ครั้งนี้เราขอให้
พิจารณาในเรื่องนีก้่อนเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าต่อไป ก็ขออนุญาตชี้แจงแค่นี้ครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ขอบคุณท่านนายกครับ วันนี้เราพิจารณาเรื่องงบประมาณส าหรับเรื่องความห่วงใย 
ประธานสภา ต่างๆทุกคนก็มีนะครับผมก็ขอฝากเรื่องการขอให้ช่างไปตรวจสอบขอให้ประสานไป

ทางผู้ใหญ่บ้าน ขอฝากท่าน สท. ทางหมู่ 2 ท่าน สท.ไพโรจน์ ก็ช่วยไปดูแลด้วยนะ
ครับ ถ้าเขาเห็นเราเขาก็จะเกรงใจเราอยู่ ทุกคนก็อยากจะให้ได้ตามมาตรฐานตาม
แบบแปลนนะครับ เรียนเชิญท่านธนาครับ 

นายธนา   แก้วจักร์  กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ความคิด 
สมาชิกสภา ของผมที่ดูในแบบต่อม่อหรือว่าฐาน ใหญ่ขนาดนี้ผมว่าไม่จ าเป็นต้องมีคาน เพราะว่า

แรงข้างบนนั้นวิศวกรออกแบบมาผมคิดว่ารับน้ าหนักได้ ผมคิดว่าก็คงไม่จ าเป็น คงไม่
ล้มแน่นอน ความกว้างของฐานรากใหญ่เราจะสังเกตว่าฐานรากบางครั้งก็ไม่จ าเป็น 
เพราะว่าน้ าหนักเหล็กโครงสร้างข้างบนคงไม่เกิน 3 ตัน คิดว่ารับน้ าหนักได้แน่นอน
แต่ผมอยากจะถามทางสภาว่าถ้างบประมาณชาวบ้านไม่พอจะมีอย่างอ่ืนงบประมาณ
เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายชาญยทุธ  ไชยานนท์ ขอบคุณท่าน ธนา นะครับ ส าหรับความเป็นห่วงเป็นใย ก็เอาไปตามแบบเขาก็แล้วกัน 
ประธานสภา นะครับ ที่นี้เรามาพิจารณาว่างบประมาณที่เราจะเอาไปช่วยเหลือเขาผมขอมติเลยนะ

ครับส าหรับการโอนงบประมาณเลยนะครับจะขอมติเป็นข้อๆไปนะครับข้อ 1 ก็คือ
เรื่องเกี่ยวกับโอนงบประมาณจากซุ้มประตูมาอุดหนุนเรื่องซื้อวัสดุสร้างศาลาป่าช้า 
342,000  บาท จะขอมติ มีท่านใดมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
มาตั้งจ่ายโครงการ ส่วนงานเสาและหลังคาไม่รวมวัสดุมุงหลังคาจ านวน 342,000 
บาท โปรดยกมือครับ ขอบคุณครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้โอน
งบประมาณรายจ่ายในส่วนนี้นะครับต่อไปข้อที่  3.2 การโอนงบประมาณ รายจ่าย
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ส าหรับไปซื้อมิเตอร์ประปา 2 สถานีบ้านเขาซ้อนและบ้านไหล่หินจ านวนรวมกัน 7 
ตัว เรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกท่านครับจากที่ได้น าเสนอไปในเรื่องของมิเตอร์ สืบเนื่องมาจากว่า  

น้ าประปาขนาดใหญ่ของ ที่เทศบาลได้งบประมาณสนับสนุนมาสร้างในชุมชนบ้านหมู่ 
1 และบ้านหมู่แต่บังเอิญว่าศักยภาพของโรงสูบน้ าประปาขนาดใหญ่มากผมได้พูดคุย
กับการประปานะครับผู้ที่ออกแบบผู้ที่ได้ด าเนินการในเรื่องงบประมาณที่สร้างประปา
หมู่บ้านขนาดใหญ่มากสามารถแจกจ่ายให้กับครัวเรือนได้ถึง 1,200 ครัวเรือนต่อ 1 
แห่ง แต่เราได้มา 2 แห่ง จริงๆแล้วที่ขอไป ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ แต่ว่าจากการ
ที่เราได้ประสานงานหลายๆที่และที่ส าคัญส่วนใหญ่แล้วประปาหมู่บ้านจะได้รับการ
สนับสนุนเกือบทุกหมู่บ้านแล้วเราก็เลยได้มา  แต่เมื่อเราได้มาแล้ว ในโครงการที่เรา
เขียนเราจะใช้บริการแบบที่สร้างบ้านหมู่ 1 จะใช้บริการหมู่ 3 ในโครงการของเราที่
ขอไปนับหลังคาเรือน 2 หมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าไปเขาก็เห็นว่าเหมาะสมก็เลย
ให้มา ประปาหมู่ 2 เราจะใช้กับหมู่ 2 หมู่ 6 และหมู่ 5 เขาก็ให้มา  แต่มาท าขึ้นมา
จริงๆแล้วการบริหารจัดการน้ าก็เลยต้องใช้มิเตอร์ ต่อเนื่องจากการบริหารจัดการ
น้ ามันมีรายรับรายจ่าย ยกตัวอย่างจุดที่บ้านเขาซ้อนจะส่งไปที่บ้านแม่ฮวก จะคิดกัน
อย่างไรจะจ่ายกันอย่างไรหรือจะจ่ายให้กรรมการอย่างไรมันไม่มีอะไรจะมาเป็นเครื่อง
ตัดสิน ไม่มีเครื่องมือที่จะใช้มาวัดค่าของการใช้ใครใช้น้ ามากใช้น้ าน้อยก็เลยจะต้องมี
มิเตอร์ แต่มิเตอร์ทั้งสองหมู่บ้านใช้ตัวเดียวก็ไม่ได้ ผมไม่รู้ว่าหมู่ 1 จะใช้อย่างไรหมู่ 2 
ใช้อย่างไรก็เลยต้องมีมิเตอร์ 2 ตัว จากมิเตอร์ควบคุมใหญ่ก็ยังมีมิเตอร์เล็กอีก 2 ตัว 
ส าหรับบ้านเข้าซ้อน  1 ตัวบ้านฮวก 1 ตัว จะได้เอามาหารกันว่าบ้านเขาซ้อนใช้น้ า
เท่าไหร่บ้านแม่ฮวกใช้น้ าเท่าไหร่ แล้วก็มาคิดกันเป็นมิเตอร์ออกมาว่าจะต้องจ่ายเข้า
มาในกองกลางเท่าไหร่เสร็จแล้วบ้านแพะก็อาจจะแยกไปอีก เพ่ือที่จะให้มันง่าย ถ้า
สมมุติมิเตอร์ของบ้านเขาซ้อนไปควบคุมถึงบ้านแพะแต่บังเอิญว่าเส้นทางสายน้ าของ
เราจากบ้านเข้าซ้อนไปบ้านแพะแล้วก็ไปบ้านแม่ฮวกฉะนั้นมันก็เลยต้องไปเพ่ิมขึ้นมา
อีกนี่คือปัญหา  บ้านกิ่ว บ้านหมู่ 6 หมุ่ 2 เราก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นมาอีก ตรงนี้เอา
มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการน้ า พอมีความจ าเป็นขึ้นมา แรกๆ ผมคิดว่า
อย่าเพ่ิงเรายังไม่มีงบเราก็ท าไปตามนี้ก่อน แต่ปรากฏว่าบ้านแม่ฮวกเดือดร้อนไม่มีน้ า
ขาดแคลนน้ า เราก็ต้องช่วยเร่งด่วน ก็เลยต้องมีมิเตอร์ ทีนี้ท่านปลัดก็บอกว่าไปหาซื้อ
มาก่อน ซึ่งบางจุดบางบ้านก็ยังไม่มี ในเมื่อเราจะท าแล้วเราก็เลยต้องมาโอนเงินตรงนี้ 
พอมีเหตุการณ์ที่ต้องสร้างศาลาป่าช้าขึ้นมา  เราก็เลยต้องบวกตัวนี้เข้าไปด้วยจาก
การที่จะให้ก่อสร้างศาลา 500,000 บาท ก็เลยต้อง เหลือสามแสนกว่าบาท พอดี
ผมก็ปรึกษา ทาง ผอ. กองช่างว่าเราพยายามจะให้มันตรงจุดว่า เราจะช่วยได้สัก
เท่าไหร่ โดยที่เงินตัวนี้เอาไปใช้ในเรื่องของมิเตอร์และการรื้อซุ้มอันนี้ก็เลยออกมาเป็น
รูปแบบนี้ ผมก็อยากจะขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของมิเตอร์เพ่ือพิจารณาแค่นี้ครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์       ขอบคุณครับท่านนายกครับ ส าหรับการชี้แจงเกี่ยวกับการซื้อมิเตอร์ ซึ่งความจ าเป็น 
ประธานสภา เร่งด่วน ปีนี้มันแล้งมากแล้วก็ร้อนมากก็เลยเป็นที่ต้องใช้มิเตอร์ถึง 4 ตัว นะครับท่าน

อ่ืนมีอะไรจะซักถามเพ่ิมเติมไหมครับ ขอเชิญท่านมงคล  ช านาญการ ครับ 
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นายมงคล   ช านาญการ  ส าหรับเกี่ยวกับมิเตอร์ประปา ผมได้ปรึกษากับท่านนายกกับท่านปลัด ว่าเห็นด้วยที่ 
สมาชิกสภา บ้านแม่ฮวกเดือดร้อนเรื่องน้ าเนื่องจากขาดแคลนน้ าไม่มีน้ าใช้ปัญหาคือ ท่อน้ าไปจริง

แต่เราไม่รู้ ว่าเราจะวัดปริมาณน้ าอย่างไรเพ่ือจะหาทางออก ก็ประชุมก านันและ
คณะกรรมการประปาบ้านเข้าซ้อน เพ่ือจะหาทางออกเร่งด่วน คือซื้อมิเตอร์ ที่ติด
ปลายน้ าแต่ละหมู่บ้าน ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ช่วยซื้อมิเตอร์บ้านแม่ฮวก ถ้าไม่ได้
มิเตอร์ไปหรือไม่ปล่อยน้ าจากบ้านเขาซ้อนเข้าไป ปีนี้บ้านฮวกแย่แน่ เพราะปีนี้แล้ง
มาก เราปล่อยน้ าผ่านมิเตอร์เข้าท่อเมน โดยไม่ได้ปั๊มน้ าขึ้นแท้งค์ ทีแรกคิดว่าจะ
ปล่อยลงสระน้ าแล้วดูดขึ้นแท้งค์แล้วปล่อยลงมา แต่ที่นี้น้ าแรงเราก็ไม่ต้องดูดขึ้น
แท้งค์ก็ไม่ต้องเสียค่าไฟเพ่ิม ก็เลยได้ใช้น้ าตลอด 24 ชั่วโมง จากที่เคยใช้น้ ามาบ้างไม่
มาบ้างตอนนี้ก็ใช้น้ าได้ตลอดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ มิเตอร์บ้านแม่ฮวกอันนี้ต้องใช้ 
2 ตัวเพราะว่าประปามี 2 จุด ตอนนี้ติดไปแล้วนะครับ ส าหรับบ้านแพะยังไม่ได้ติด
นะครับ แต่ก็จะต้องไปติดให้เขาจะได้ดูว่าใช้น้ าเท่าไหร่ จะได้คิดตังค์กันง่ายในการ
บริหารจัดการ  ดีใจที่มีประปาขนาดใหญ่มากมาช่วยเหลือ ความเดือดร้อนพ่ีน้องใน
ต าบลของเรา ผมขอแสดงความคิดเห็นแค่นี้และขอขอบคุณครับ 

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ขอบคุณครับ เชิญ ท่านประดิษฐ์ 
ประธานสภา 
นายประดิษฐ์   เรืองฤทธ ิ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คือการใช้ 
สมาชิกสภา   มิเตอร์ อันนี้ก็มีราคาสูงพอสมควรนะครับ แต่มันสบายในการคิดเงินและ 

การบริหารจัดการ ผมอยากให้ท าเกี่ยวกับเวลาติดไปแล้วผมอยากให้ป้องกันกลัวมัน
หายนะครับ เพราะว่าขโมยมันเยอะขี้ยาก็เยอะ ถ้าหายไปแล้วมันจะล าบาก อันนี้ก็
เป็นห่วง ก็เลยอยากจะขอให้ป้องกันด้วยนะครับขอบคุณครับ 
 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ขอบคุณท่านประดิษฐ์ด้วยนะครับที่เป็นห่วงเป็นใย ถ้าพวกเราและก็ทางท่านนายกก็ 
ประธานสภา น่าจะหาทางป้องกันนะครับเชิญท่านรองประธานสภาครับ  
 
นายธนบัตร   จักร์ค า - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา   ประชุมทุกท่านครับ เรื่องประปาเรื่องมิเตอร์ ผมก็พร้อมนะครับที่จะสนับสนุน 

เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเพราะว่าปีนี้บ้านเราแล้งมาก แต่ผมก็ติดใจอยู่นิดนึง 
อยากจะฝากถามไปทาง ผอ. กองช่างว่าท่านได้เตรียมมาตรน้ าที่ว่าขอให้ท่านวางแผน
ติดตั้งไว้เพ่ือส่งไปให้หมู่ 4 บ้างเพราะว่าประปา 2 ตัว ที่สร้าง หมู่ 4 ก็ไม่ได้ ก็ขอกัน
ไว้เพราะว่าวันข้างหน้าอาจจะต้องได้ใช้ ก็อยากจะถามท่าน ผอ. ว่าได้วางแผนไว้
เกี่ยวกับมิเตอร์น้ าขอให้เผื่อไว้นะครับเพราะว่าในวันหน้ามันต้องมีปัญหาแน่นอน 
เพราะประปาในหมู่ 4 มีปัญหามาตลอดเมื่อวันก่อนตัวสเมิทก็ไหม้ ผมก็ขอฝากทาง
กองช่างด้วยนะครับช่วยวางแผนติดมากน้ าเผื่อไว้ส าหรับหมู่ 4 ด้วย ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ขอขอบคุณท่านรองประธานสภานะครับ และขอฝากไปทางท่านนายกและท่าน ผอ.  
ประธานสภา กองช่างช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับ เราก็ได้อภิปรายเรื่องนี้มาพอสมควร ผมก็จะขอ

มติส าหรับ ข้อ 3.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายส าหรับซื้อมาตรน้ า 7 ตัวบ้านเข้า
ซ้อน 4 ตัวบ้านไหล่หิน 3 ตัว  เป็นเงิน 126,000 บาท นะครับ มีท่านใดเห็นชอบ
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อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อจ่ายส าหรับ ซื้อมิเตอร์ทั้ง 2 สถานี โปรดยก
มือครับ ขอบคุณครับ ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าว ต่อไปนะครับข้อ 3.3 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปเพ่ือตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชนหมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการจ านวนเงิน 500,800 บาท ขอเรียนเชิญท่าน
นายกเพ่ือชี้แจงญัตติครับ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี ประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของญัตติขอโอนงบเพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้

สอยส าหรับงานกองช่างนะครับ งานกองช่างในเรื่องค่าใช้สอยเทศบาลจะต้องดูแลพ่ี
น้องชาวบ้านหลายเรื่องครับ ในเรื่องของการก่อสร้างเมื่อมีการสึกหรอก็ต้องมีการ
ซ่อมแซม ในการโอนงบประมาณตรงนี้  ส่วนหนึ่งจะน าไปใช้ในเรื่องของ งานรื้อซุ้ม
ประตูเพ่ือเตรียมที่จะด าเนินการในขั้นต่อไป บางท่านอาจจะบอกว่าไม่ต้องรื้อก็ได้ จะ
ท าเมื่อไหร่ก็ค่อยรื้อก็มีเหตุผลว่าอย่างไรก็ต้องรื้อและถ้ารื้อก็จะเป็นขั้นตอนเป็น
ความก้าวหน้าของงานต่อไปเราก็อาจจะรอของบประมาณปี 63 ก็ฝากกับท่าน
สมาชิกทั้งหลายตรงนี้เป็นความเร่งด่วนอันดับต้นๆในปีงบประมาณต่อไปหรืออาจจะ
ผ่านไปซักไตรมาสท้ายๆสามารถจ่ายขาดได้ ผมก็คิดว่าน่าจะพิจารณาตรงนี้เหมือนกัน 
อันนี้ผมก็ขอฝากไว้ อีกประเด็นหนึ่งงานกองช่างเป็นค่าใช้สอยที่เอามาใช้มันมีงาน
เยอะมากอย่างเช่นที่เร็วๆนี้ มีผู้ร้องขอในเรื่องของตะแกรงแผ่นปิดบ่อพักผมได้สังเกต
ดูบางจุดพบว่ามีสนิมกินครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ตรงสามแยกบ้านป้าแรกใกล้ๆกับบ้าน 
สท.ไพโรจน์ มีเด็กตกพอโดนร้องเรียนเสียเงินไป 3,000 บาทก็เป็นความรับผิดชอบ
ของเทศบาลเหมือนกันผมเข้าไปดูหลายจุดเหมือนกัน ยังมีส่วนที่ช ารุดเป็นสนิมทะลุ
ไปประมาณขนาดที่ขาเด็กลงไปได้และก็คมมาก เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากกับ
ท่าน สท. ทั้งหลายช่วยส ารวจตรวจสอบถ้าเห็นที่ไหนช ารุดเสียหายที่อาจจะเกิด
อันตรายกับพ่ีน้องชาวบ้านช่วยมาแจ้งที่เทศบาลเราเพราะว่าเราจะต้องมีการซ่อมแซม 
ตรงนี้ก็ใช้เงินจ านวนมาก ผมเชื่อว่าแผ่นหนึ่งจะต้องเป็นพันขึ้นไป เหล็กแบน 4 นิ้ว
หนา 10 มิล ไม่ต่ ากว่า 3,000 บาทต่อแผง อันนี้ก็อยากจะน าเรียนในที่ประชุมว่า
งานของเราก็จ าเป็นทั้งนั้น แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างหลายท่านก็มาขอ บางที่ก็ซ่อม
ไฟกิ่งบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องเตรียมพร้อม ด าเนินการไปเรื่อยๆ ก็ขอน าเรียนให้สมาชิก
สภาทั้งหลายได้พิจารณา ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์       ขอบคุณครับท่านนายก ส าหรับข้อ 3.3 ผมจะขอมติเลยนะครับ เกี่ยวกับการโอนเงิน 
ประธานสภา งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย รายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชนหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการจ านวน 500,800 
บาท มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติส าหรับการโอนงบประมาณดังกล่าวโปรดยกมือ
ครับ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย รายการใหม่ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนหมวดค่าใช้สอยประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการจ านวน 500,800 บาท จ านวน 12 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาการขออนุมัติรื้อถอนซุ้มประตูเทศบาลต าบลหินบริเวณบ้านเขาซ้อนหมู่ 
1 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี ประชุมทุกท่านครับส าหรับในเรื่องขออนุมัติรื้อถอนซุ้มประตูบริเวณบ้านหมู่ 1 ตามที่

ผมได้น าเรียนไปมันมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการแต่ว่าในขณะเดียวกันที่
สาธารณะสิ่งปลูกสร้างสาธารณะจะต้องขออนุมัติผ่านสภาเพ่ืออนุมัติให้ด าเนินการรื้อ
ถอนซึ่งถ้าเป็นการซ่อมแซมหรือเป็นโครงการที่ผ่านสภาไปแล้วก็ถือว่าได้อนุมัติไป
ถูกต้องแล้ว แต่ก็เหมือนว่าเราได้ยกเลิก โครงการนั้นไปก่อนแต่ว่าการรื้อถอนเรา
จะต้องเข้าไปด าเนินการ ด้วยความจ าเป็นที่จะต้องรื้อถอนก็เลยต้องขออนุญาตผ่าน
สภา กระผมก็เลยได้น ามาติดเข้าสู่สภาเพ่ือขอมติเพ่ือการรื้อถอนศาลาซุ้มประตูบ้าน
เขาซอ้นหมู่ที่ 1 ของคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์       ขอบคุณครับท่านนายก ส าหรับระเบียบวาระท่ี 4 การรื้อถอนซุ้มประตูท่ีบ้านเขาซ้อน 
ประธานสภา ในความคิดผมน่าจะรื้อถอนโดยเร็ว ฟุตบาทตัวหนอนแล้วต้นไม้ข้างทางเราควรจะรื้อ

ถอนและปรับปรุง ให้กลับสู่สภาพเดิมเป็นไหล่ทางอย่างเก่า ผมรู้สึกว่ามันจะบดบังภูมิ
ทัศน์ และทางก็แคบ ส าหรับการก่อสร้างใหม่ผมคิดว่าแค่ป้ายบอกเขตเทศบาลต าบล
ไหล่หินแล้ววาดรูปซุ้มประตูของวัดไหล่หินก็คงจะเพียงพอแล้ว ท่านอ่ืนมีใครจะแสดง
ความคิดเห็นก็ขอเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านวสันต์ วรรณมณี ครับ  

นายวสันต์ วรรณมณี -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับ การรื้อถอน  
สมาชิกสภา ประเด็นมันก็จะตามมา ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยตอบค าถามให้ชาวบ้านว่า

เมื่อไหร่จะท าในเมื่อรื้อแล้ว เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มีงบเท่าที่ฟังจากนายกนายก ก็
คงอีกหลายเดือน เรารอตอนเรามีเงินพร้อมตรงนั้นแล้วเราไปท ามันจะดีไหม แต่ถ้า
เรามองเห็นความจ าเป็นว่าช ารุดแล้วเราจะท า มันจะเกิดปัญหากับผู้สัญจรไหมก็อยู่ที่
ดุลพินิจของสมาชิกเรา อย่างที่ผมบอกไว้ค าถามจะต้องตามมาแน่นอนว่ารื้อแล้ว จะ
สร้างเมื่อไหร่ก็จะต้องตอบได้ แล้วตรงต้นไม้จริงๆแล้วตรงนั้นสวยงามนะครับดอกสี
เหลืองเพียงแต่เราปรับปรุงหรือปลูกซ่อมแซมเพ่ิมเติมซึ่งเป็นหน้าตาของไหล่
หิน  จริงๆแล้วสวยงามผมว่าเราไม่ควรจะรื้อ เราคงจะมีช่องทางปรับปรุงให้มัน
สวยงามมีสีสัน ก็อยากจะฝากไว้เท่านี้ครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์       ขอบคุณครับท่านวสันต์ เรียนเชิญท่านธนา  แก้วจักร ครับ 
 
นายธนา   แก้วจักร์  กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับใน 
สมาชิกสภา ความเห็นของผมมี 2 ประเด็นครับผมว่ารื้อดีที่สุดครับ เราอธิบายกับชาวบ้านได้ครับ

ว่าเรางบประมาณไปท าอะไร และอีกอย่างหนึ่งอย่างที่นายกว่ามันไม่ถูกแบบถ้ามันล้ม
ขึ้นมา เทศบาลก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ส าคัญครับ ผมว่าเราต้องรื้อและอธิบายให้
ชาวบ้านฟังว่าเพราะเหตุผลอะไรเราถึงต้องรื้อ ขอพาดพิงไปถึงที่ท่านวสันต์พูดถึง
ต้นไม้ ผมว่ามันไม่จ าเป็น น่าจะต้องรื้อเพราะว่ามันจะท าให้ถนนเราเสีย เพราะต้นไม้
นี้รากมันตื้น ผมขอเสนอแค่นี้ครับ  
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์       ขอบคุณครับท่านธนา  แก้วจักร์ ครับขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับต้นไม้และ 
ประธานสภา ฟุตบาทสองข้างทางนะครับซึ่งต้นไม้นี้มันใหญ่เร็วมันจะดันฟุตบาทให้ช ารุดและอีก

อย่างหนึ่งมันเป็นเส้นทางส าคัญจะท าให้ถนนมันแคบลงถ้าเรารื้อทางฟุตบาทและ
ต้นไม้แล้วจะท าให้ถนนกว้างขึ้น ผมคิดว่าควรจะรื้อครับ  เชิญท่านไพโรจน์ครับ  

นายไพโรจน์   ดวงชัย เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับผมมีความเห็นแตกต่างครับความคิดของผมสมควรที่จะรื้อ เพราะ

ถ้าไม่รื้อคนก็จะถามอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าแต่ถ้ารื้อแล้วมันจะไม่เห็นละชาวบ้านก็จะไม่
ถาม  อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่รื้อนะครับเกิดถ้ามันรื้อแล้วเหล็กมันผุล้มลงมามันก็จะมี
ปัญหา ผมเห็นว่าควรรื้อถ้ามันไม่มีชาวบ้านก็ไม่ถาม เพราะชาวบ้านไม่ได้มาสนใจ 
ตอนนี้ที่ค้างไว้อยู่ก็มีแต่ชาวบ้านมาถามว่าจะท าเมื่อไหร่   ผมก็ตอบไปว่าต้องรอ
งบประมาณ ผมคิดว่าต้องรื้อครับ ผมก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์       ขอบคุณครับท่านไพโรจน์  ครับ เรียนเชิญท่านล าดวน  จีนา ครับ 
ประธานสภา 
นางล าดวน   จีนา  เรียนท่านประธานสภาและรองประธานสภาเลขาสภาและสมาชิกทุกท่าน ฟังความ 
สมาชิกสภา คิดเห็นของหลายๆท่านในเรื่องของการรื้อหรือไม่รื้อ หลายๆท่านมีความคิดแตกต่าง

กัน ถ้าดีแล้วไม่ท า ค าถามก็จะตามมาเพราะว่าคนที่ท าให้ก่อนมันอาจจะมีอยู่การที่รื้อ
เราควรจะมีป้ายไวนิลชี้แจงว่าสาเหตุที่เรารื้อเพราะอะไร แต่ถ้ารื้อแล้วไม่ได้สร้างก็จะ
มีค าถามตามมาอย่างแน่นอนเพราะคนที่อนุรักษ์ไว้ครั้งแรกก็จะว่าที่เราท ามีเหตุผล
อะไร เพราะฉะนั้นเราควรจะชี้แจงท าป้ายไวนิลก่อนที่เราจะรื้อ ดิฉันว่าถ้าจะรื้อมันก็ดี
เพราะโครงสร้างฐานไม่แข็งแรง ถ้ามันล้มขึ้นมาปัญหามันก็หนัก 1 จะว่าขาดการดูแล
จากเทศบาลเพราะว่าปล่อยให้หละหลวม ในการดูแลโครงสร้างมากี่ปี เขาก็จะ
ค านวณออกมาท าไมไม่ดูแล ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้แบบมีค าถามมันก็ไม่ดีถ้ารากฐานมัน
แข็งแรงแล้วเราเอาไว้อย่างนี้เราก็พอตอบกับชาวบ้านได้ว่างบประมาณไม่พอจะต้อง
รองบประมาณ แต่ถ้าเรารื้อเรามีค าชี้แจงเรียบร้อยว่าโครงสร้างฐานมันไม่ม่ันคงถ้าลม
พายุขึ้นมามันก็จะเสียหายกับผู้คนที่สัญจร  มันก็จะดีส าหรับเราก็จะได้ไม่ต้องตอบ
อะไรมากและสาเหตุที่การรื้อเพราะอะไร แต่ถ้ารื้อออกความจริงใจของบ้านเขาซ้อนก็
คือตัวเพลี้ยจะไม่ไปติดบ้าน ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับบริเวณนั้นที่ปลูกผักก็จะถูกตัวเพลี้ย
ติดไม่ได้ผลผลิตไม่ได้กิน  ชาวบ้านก็ส่งค าร้องมาตลอดว่าเมื่อไหร่จะขุดออก ดิฉันก็
บอกว่าต้องรองบประมาณ  งบประมาณเราซึ่งมันน้อยมากฉันเห็นสมควรว่าถ้าจะรื้อ
ควรขึ้นป้ายชี้แจง แต่ถ้าเรารื้อโดยพละการชาวบ้านไม่รู้ คนเดิมๆที่ไม่เห็นด้วย ก็จะว่า
เราลบหลู่ความคิดของเขารื้อของเขา ดิฉันเห็นว่าควรจะขึ้นป้ายชี้แจง สาเหตุของการ
รื้อ ขอขอบคุณค่ะ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์       ขอบคุณครับท่านล าดวน  จีนา   ขอบคุณส าหรับความคิดเห็นนะครับ ผมก็คิดว่าได้เห็น 
ประธานสภา รูปฐานของเสาซึ่งเป็นโครงเหล็กแล้วก่ออิฐล้อมรอบเห็นเหล็กมันเป็นสนิมคิดว่าถ้าเรา

ไม่รื้อนะครับถ้ามีลมพายุอาจจะเกิดการหักล้มได้ เชิญท่านรองประธานสภาครับ  
นายธนบัตร   จักร์ค า - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา   ประชุมทุกท่านครับเกี่ยวกับซุ้มประตูนะครับมันเป็นหน้าเป็นตาเป็นทางเข้าของต าบล 

ไหล่หินซึ่งในเมื่อมันเป็นไปตามอายุการใช้งานของมันหลายปีมานานแล้วมันก็ผุกร่อน
เป็นธรรมดา พวกเราก็เห็นกันแล้วในรูป อันไหนสมควรเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนเพื่อท า
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ให้มันดีขึ้นเพราะว่าเรารู้อยู่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ถ้ามันมีอุบัติเหตุขึ้นมาถ้ามันล้มขึ้นมามัน
ยิ่งจะท าให้เราเดือดร้อนเพราะมันเป็นป้ายของเทศบาลท าไว้ ผมขอเสนอว่าถ้าหาก
เรารื้อออกเราก็ต้องท าป้ายขึ้นมาทดแทนให้หมู่บ้านนะครับ ป้ายว่าตรงนี้เป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างเกาะคาแม่ยาวกับไหล่หิน เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้งบประมาณมาสร้าง
เมื่อไหร่เราก็ท าป้ายขึ้นมาทดแทนก่อน  เรารื้อแล้วเราก็ต้องท าป้ายขึ้นมาแทน ไม่ใช่
รื้อแล้วก็หายไปเลย  แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาสร้าง เพราะฉะนั้นในเมื่อเรารื้อเราก็
ต้องท าป้ายข้ึนมาทดแทน ขอบคุณมากครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์       ขอบคุณท่านรองประธานสภานะครับ ที่มีความเป็นห่วงบางท่านเป็นห่วงเรื่องค าถาม 
ประธานสภา ที่จะตามมาบางท่านก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยคิดว่าถ้าเราไม่รื้อนะครับ ผมคิดว่า

ไม่เกินปีมันต้องล้มแน่ครับเพราะว่าฐานที่มันเป็นสนิม ต่อไปผมจะขอมติเลยนะครับ
ขอมติในระเบียบวาระท่ี 4 การพิจารณาอนุมัติรื้อถอนซุ้มประตูเทศบาลต าบลไหล่หิน
หินบริเวณบ้านเขาซ้อน หมู่ที่ 1 มีท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้รื้อถอนดังกล่าวโปรด
ยกมือครับขอบคุณครับที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมกรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุวาตภัยในเขตเทศบาล
ต าบลไหล่หินซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมา ก็โดนทุกหมู่บ้านนะครับเชิญท่านนายกครับ
ระเบียบวาระท่ี 5 นะครับ  

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้รื้อถอนซุ้มประตูเทศบาลต าบลไหล่หินหินบริเวณ
บ้านเขาซ้อน หมู่ที่ 1 จ านวน 12 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมกรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุวาตภัยในเขต 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกท่านครับเนื่องจากภัยธรรมชาติวาตภัยลมแรงท่ีผ่านมาท าให้เกิดความ 

เสียหายในหลายหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลไหล่หิน ผมจึงขออนุญาตชี้แจงความ 
เสียหายทั้งหมดต่อที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบโดยทั่วกัน เหตุที่เกิดในปีนี้เกิดขึ้น 3 
ครั้งความเสียหายครั้งที่  1 วันที่  6 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 17.30 น. 
จ านวน 6 หมู่บ้าน 688 หลังคาเรือน ความเสียหายกระเบื้องลอนคู่ขนาด 1.20  ม. 
จ านวน 158 แผ่น ขนาด 1.50 ม. จ านวน 7,666 แผ่น ครอบ 15 องศา , 20 
องศา 30 แผ่น บันทึกขอใช้เงินสะสมในครั้งแรก 424,430 บาท ครั้งที่ 2 นะครับ 
วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 18.30 น จ านวน 2 หมู่บ้านคือบ้าน
มะกอกนาบัวบ้านหมู่ 4 จ านวน 61 หลังคาเรือน บ้านไหล่หินตะวันตก 2 หลังคา
เรือน ความเสียหายทั้งหมดกระเบื้องลอนคู่ขนาด 1.20 เมตร 1,040 แผ่น ลอนคู่
ขนาด 1.50 เมตร 200 แผ่น ครอบ 15 และ 20 องศา 200 แผ่น ไม้เนื้อแข็ง 20 
เมตร บันทึกการใช้ เงินสะสมในครั้งนี้จ านวน 60,560 บาท ครั้งที่ 3 วันที่ 27 
เมษายน 2562 เวลาประมาณ 21:30 น จ านวน 6 หมู่บ้าน หมู่บ้านความ หมู่บ้าน
ความเสียหาย 112 หลังคาเรือนความเสียหายที่เกิดท าให้กระเบื้องลอนคู่ขนาด 
1.20 เมตรจ านวน 500 แผ่นกระเบื้องลอนคู่ขนาด 1.50 เมตร 131 แผ่นครอบ 
15 และ 20 องศา 250 แผ่นมีบันทึกขอใช้เงินสะสมในครั้งนี้จ านวน 33,574 
บาท รวมทั้งหมดสรุปกระเบื้องลอนคู่ขนาด 1.20 เมตร  รวมครั้งที่ 1 158 ครั้งที่ 2 
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1,040  ครั้งที่ 3  500 ลงแล้ว 1,698 นะครับ ใช้งบประมาณ 424,330 บาท 
กระเบื้องลอนคู่ 1.50 เมตร ครั้งที่ 1  7,666 แผ่น ครั้งที่ 2 200 แผ่นครั้งที่ 331 
แผ่น นะครับ รวม 7,997 แผ่นนะครับ ครอบครั้งที่ 1 30 แผ่น  ครั้งที่ 220 แผ่น 
ครั้งที่ 3  250 แผ่น รวม 480  แผ่น ไม้เนื้อแข็ง 20 เล่ม ไม้เนื้อแข็งไม่มีค่าใช้ จ่าย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 518,464 บาท รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติวาตภัยตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 27 เมษายน 
2562  1. ซื้อจากร้านเข้าซ้อนพานิชค่ากระเบื้องและอุปกรณ์เป็นเงิน 82,750 
บาท ตามฎีกาเลขที่  629/62 ลงวันที่  22 เมษายน 2562  2. ร้านเขาซ้อน
พาณิชย์ค่ากระเบื้องและอุปกรณ์ 60,560 บาท  ตามฎีกาเลขที่ 651/62 ลงวันที่ 
30 เมษายน 2562  3. ร้านบัวทองการค้า กระเบื้องลอนคู่และอุปกรณ์จ านวนเงิน 
4,500 บาท ตามฎีกาเลขที่ 671/62 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 4. ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดกมลคอนกรีตกระเบื้องและอุปกรณ์รวมเป็นเงิน 170,174 บาท ตามฎีกา
เลขที่ 650/62ลงวันที่ 30 เมษายน 2562  5. ร้านนายทรัพย์นางกลุ่มนา เป็นเงิน 
48000 บาท ตามฎีกาเลขที่ 652/62 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 6. ร้านนา
เวียงพาณิชย์ 118,876 บาท ตามฎีกาเลขที่  653/62 ลงวันที่  30 เมษายน 
2562 7 ร้านกมลคอนกรีตกระเบื้องและอุปกรณ์รวม 33,574 บาท ตามฎีกาเลขที่ 
694/62 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 518,464 บาท จึงเรียน
มาให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกันขอบคุณครับ  

ที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์       ขอบคุณครับท่านนายกขอบคุณท่านนายกที่ได้รายงาน วาตภัยบ้านเรานะครับไม่คิด 
ประธานสภา ว่ามันจะสร้างความเสียหายมากขนาดนี้เข้าสู่ระบบวาระอ่ืนๆระเบียบวาระที่ 6 เชิญ

ครับท่านใดจะมีเรื่องที่จะพูดเชิญท่าน สท.ไพโรจน์ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ - เรื่องอ่ืนๆ 
นายไพโรจน์  ดวงชัย  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขาสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา   ประชุม มีเรื่องจะเรียนให้ทางฝ่ายบริหารทราบเรื่องท่ี 1 คือเกี่ยวกับท่อระบายน้ าที่คง 

ค้างอยู่ยังไม่ได้ท าอันที่ 1 ก็คือท่อระบายน้ าบ้านนายประสิทธิ์ น านนท์ ซึ่งตอนนี้ใกล้
ถึงหน้าฝนแล้วน้ าเริ่มขังชาวบ้านเริ่มถามบ่อยๆ อันที่ 2 ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า
บ้านหมู่ 6  แล้วก็สองเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ส าคัญมากนะครับ ขอเสริมเรื่องการ
ซ่อมแซม ก็คือมีเหมือง สายทุ่งเตรียม ทุ่งแพะหนองห้า มีปัญหามากเพราะว่าล า
เหมืองมันขาด อันนี้ผมอยากจะเรียนให้ทางฝ่ายบริหารทราบ และที่มีเกี่ยวกับการ
ระบายน้ า สงสัยว่าระดับจะไม่ดี หรือว่าดินมันทรุดลงตรงที่บ้านหมู่ 6 ระหว่างบ้าน
ท่าก านันละเอียด จนถึงน้ าแม่ยาว อันนี้น้ ามันขังตลอดชาวบ้านก็บ่นว่ากลิ่นเหม็นมาก 
ผมก็พยายามบอกกับชาวบ้านว่าตอนนี้งบประมาณยังมาไม่ทัน เหลืออีกที่หนึ่งคือ
บ้านหมู่ 2 คือปัญหาที่มันจะเกิด คือบ้านพ่อสีมาอันนี้ไม่มีท่อระบายน้ านะครับน้ าจะ
ท่วมขังตรงโค้งบ้านป้าปี๋มีน้ าท่วมขังตลอด ผมก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ  
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นายธนบัตร   จักร์ค า  ขอขอบคุณท่านไพโรจน์ ครับเชิญท่าน สท.บุณยภู ครับ 
รองประธานสภา 
นายบุญยภู บุญเรือง  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาและผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ ผมก็เคยเสนอ 
สมาชิกสภา ไปครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นฝากท่านรองมงคล ประชุมครั้งที่แล้วเสนอไปแล้วก็รับปากว่า

จะท า ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็ฝากไปถึงคณะผู้บริหารนะครับช่วยส ารวจและท าให้
ด้วยนะครับคงไม่เยอะนะครับ ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ  

นายธนบัตร   จักร์ค า  ขอขอบคุณท่าน สท.บุญยภู ครับ ต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองสุนันท์ครับ 
รองประธานสภา  
นายสุนันท์  เกษณา   เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมมีเรื่องจะแจ้งให้ 
รองนายกเทศมนตรี ทราบเมื่อวานนี้โทรศัพท์จากกรมทรัพยากรน้ าวันนี้ต้องมาพูดเพ่ือขยายความ ได้ที่

บ้านมะกอก 2 ที่พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ เขาว่าจะเอาเข้าไปในแผนอาจจะ
สร้างได้ภายในปลายปีนี้ อีกที่จะยกย้ายไปที่ไหนไม่ได้ ถ้าอยากได้อีกต้องท าเรื่องเข้า
ไปใหม่ ตั้งแต่ต้นใหม่แล้วผมถามว่าที่บ้านแม่ฮวกจะสร้างพลังงานไฟฟ้าจะได้ไหม เขา
ว่าไม่ได้อยู่ในแผน ถ้าใครอยากจะท าพลังงานแสงโซล่าเซลล์ ให้ท าเรื่องไปใหม่ เพราะ
ตัวที่บ้านมะกอก 2 ตัวไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ เพราะอนุมัติไปแล้วน่าจะเป็น
ปลายปี มีข่าวแจ้งบอกแค่นี้นะครับ  

นายธนบัตร   จักร์ค า  ขอขอบคุณท่าน รองฯสุนันท์ที่ได้รับข่าวแล้วแจ้งมา เชิญท่าน สท.ประดิษฐ์ ครับ 
รองประธานสภา 
นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเกี่ยวกับ 
สมาชิกสภา เหมือนร่องน้ าบ้านแม่ฮวก ฝายหัวขัวก็ยังไม่เสร็จซักทีผมก็อยากจะฝากฝ่ายบริหาร

ติดตามเพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูท านาแล้วประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หน้าจะเริ่มท านา
รางน้ าก็ยังไม่ได้ท าผมก็ไปดูก็ยังไม่ได้ท าผมก็ขอฝากไว้ด้วยช่วยเร่งๆ ฝายบ้านหัวขัว
มันเป็นสิ่งที่จ าเป็นขอให้ท าด่วน ผมก็ขอฝากแค่นี้ครับ  

นายธนบัตร   จักร์ค า  ก็ขอขอบคุณท่านประดิษฐ์ที่เป็นห่วง ตอนนี้ก็จะเข้าฤดูฝนแล้วผมก็อยากจะฝากท่าน 
รองประธานสภา   ผู้บริหารช่วยติดตามช่วยเร่งให้หน่อย เชิญท่าน สท.ล าดวน ครับ 
นางล าดวน   จีนา   เรียนประธานสภารองประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็ขอขอบคุณทุก 

ท่านที่ให้ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยว ก็ต้องขอโทษด้วยตอนที่ไม่อยู่ในเรื่องเกิดเหตุวาตภัย ก็
ไม่มีเรื่องอะไรก็ขอขอบคุณแค่นี้ค่ะ 

นายธนบัตร   จักร์ค า   เรียน ท่าน สท.ธนา แก้วจักร์ ครับ 
รองประธานสภา 
นายธนา   แก้วจักร์  กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผม 
สมาชิกสภา อยากจะฝากถามไปทางฝ่ายบริหาร ถนนทางสายบ้านแพะ ผมคิดว่ารีบๆท านะครับ

เพราะว่าทางเส้นนี้ก็เป็นทางสัญจร หญ้าหุ้มทางหมดแล้วครับ ดูแล้วมันน่าเกลียด
ครับ ก็ขอให้แบ่งงบประมาณไปท าสักหน่อยครับ 

นายธนบัตร   จักร์ค า   ขอบคุณท่าน สท.ธนา แก้วจักร์ ครับ มีท่านใดอีกไหมครับถ้าไม่มีผมจะให้ ท่านนายก 
รองประธานสภา   ตอบค าถามให้หมดเลยครับ เชิญท่านนายกครับ 
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นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี ประชุมทุกท่านครับขออนุญาตตอบข้อซักถาม ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านสมาชิกทุก

ท่านที่ให้ข้อสังเกตแล้วก็ทวงติงทวงถามเรื่องต่างๆผมจะขออนุญาตตอบเป็นเรื่องๆไป
นะครับ เรื่องแรกท่าน สท.ไพโรจน์ ได้สอบถามเรื่องท่อระบายน้ าโครงการหน้าบ้าน
นายประสิทธิ์และโครงการท่อระบายน้ าหน้าบ้านนายอานนท์ ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 6 จะขอ
อนุญาตน าเรียนในที่ประชุมว่าทั้ง 2 โครงการ เป็นโครงการในปีงบประมาณ 2562 
ซึ่งที่ผ่านมารองบประมาณเข้ามาเราก็รีบด าเนินการส่วนโครงการทั้ง 2 โครงการนี้ขอ
อนุญาตชี้แจงว่าอยู่ในระหว่างรองบประมาณผมจะรบกวนทางท่าน ผอ.กองคลัง ได้
ชี้แจงให้สภาทราบส าหรับงบประมาณทั้ง 2 โครงการนี้ ไม่ทราบว่าพอจะด าเนินการ
ก่อนฤดูน้ าหลากได้หรือไม่  

นางสนธยา   เพ็งพิมพ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ประชุมทุกท่านส าหรับงบประมาณตอนนี้รายได้เราเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาทุกเดือน 

ส าหรับโครงการทั้ง 2 โครงการนี้ก็สามารถด าเนินการได้เลยขอบคุณค่ะ  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม ขอบคุณท่าน ผอ.กองคลัง  ผมขออนุญาตต่อเลยนะครับ โครงการต่อไปนะครับคือ 
นายกเทศมนตรี   โครงการที่ขอมาคือเรื่องล าเหมือนทุ่งแพะหนองห้าขาดช ารุดอันนี้ผมเข้าใจว่าทางกอง 

ช่างได้ออกไปส ารวจแล้วอย่างไรก็ตาม ผมก็จะให้ออกไปท างานอีกครั้งหนึ่งขอให้ท่าน
ไพโรจน์ได้น าส ารวจด้วย ตอนนี้ก็รายงานตามความเป็นจริงมีความจ าเป็นมากน้อยแค่
ไหนและใช้งบประมาณมากน้อยเพียงไร ต่อไปรางระบายน้ าต่างระดับบ้านพ่อก านัน
ละเอียด ปัญหาตรงนี้เราได้พูดกันหลายครั้ง สาเหตุของการเน่าเหม็นคิดว่าเกี่ยวกับ
เรื่องของโครงสร้างงานก่อสร้างก็อาจจะท าให้เกิดปัญหา อีกปัญหาหนึ่งชาวบ้านที่อยู่
ในบริเวณนั้นไม่รักษาความสะอาดอันนี้ก็เป็น 2 ประเด็น ถึงเราท าระดับน้ าดีขนาด
ไหนถ้าพ่ีน้องชาวบ้านไม่ให้ความส าคัญไม่ช่วยรักษาความสะอาดปัญหาตรงนี้ก็แก้
ไม่ได้ ก็อยากจะให้กองช่างช่วยไปส ารวจได้น าเสนอข้อแก้ไขในเรื่องของงบประมาณที่
จะใช้ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องส าคัญเช่นกันนะครับต่อไปหน้าบ้านพ่อสีมาตรงนี้เป็นซอย
เล็กๆก็ต้องส ารวจ ก็ต้องฝาก ผอ. กองช่างนะครับ ต่อไปนะครับท่าน สท.ประดิษฐ์ มี
เรื่องความห่วงใยคลองส่งน้ าและก็ฝาย เรื่องนี้จริงๆแล้วผมได้ติดตามมาตลอดแล้วก็รู้
ความเคลื่อนไหวผมก็เร่งรัดตลอด และในวันที่ เราประชุมกันผมก็ได้ โทร ผอ.
โยธา  ท่านก็ได้ชี้แจงว่าท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและเร่งรัดอยู่ สาเหตุที่ล่าช้าประการแรกคือ
งบประมาณงบประมาณในโควต้าของรองวิษณุ เครืองาม ล่าช้า แต่ตอนนี้ก็ไได้แล้ว
และท่านก็ได้ประกาศหาผู้รับจ้างผู้รับจ้างรายที่เป็นคนต่างจังหวัดบริษัท KTM แล้วก็
จะเข้าเร็วๆนี้ ผมก็ได้แนะน ากับท่านว่าขอให้ท าคลองส่งน้ าก่อน ท่านก็บอกว่าจะ
พยายามเร่งรัด ผมมีความสังหรณ์ใจว่าไม่น่าจะทัน แต่ก็พยายามจะเร่งรัด คิดว่าก็จะ
เข้ามาอาทิตย์หน้าและจะเข้ามาประสานเทศบาล ที่นี้ของเทศบาลเราก็เป็นกรรมการ
ตรวจร่วมในฝ่ายของเทศบาลคือท่าน ผอ.กองช่าง ต่อไปนะครับท่าน  สท. ธนา
สอบถามเกี่ยวกับ ถนนไหล่หินบ้ านแพะมีต้นหญ้ ารกรุงรัง เป็นที่น่าอาย คือ
งบประมาณเราก็มีน้อยเราก็พยายามจะให้ได้ทุกที่ ผมก็จะขอฝากกับ ผอ.กองช่าง 
ด้วยนะครับ ต่อมามีอีกเรื่องหนึ่งผมขออยากจะแจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่าเราถูกเร่ง
มาตลอด อาจจะเป็นข้ออ้างข้อหนึ่งที่อาจจะท าให้งบประมาณล่าช้าซึ่งเป็นโครงการที่
ส าคัญนั่นคือโครงการที่เราได้ประชุมร่วมกับท่านพินิจและโครงการนี้ก็เกิดจริงแต่ว่า
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ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดจะกล้าเข้าไปข้างหน้าไม่ได้เพราะไม่มีเอกสารนั่นก็คือหนังสือ
ยินยอมของที่ข้างเคียงถ้าหากไม่มีการยืนยัน เขาก็จะเข้ามาท างานกันล าบากถ้าหาก
ว่าประกาศแล้วมีผู้รับจ้างมาแล้วและผู้รับจ้างไม่สามารถเข้ามาด าเนินการได้มีคนมา
ขัดขวางการท างานผู้เสียหายก็คือผู้รับจ้างผู้รับจ้างก็จะฟ้องทรัพยากรน้ าว่าคุณส่ง
มอบพ้ืนที่และไม่สามารถด าเนินการได้เขาเลยต้องการหลักฐานว่ามีคนเซ็นยินยอม
แล้วเขาก็จะได้ด าเนินการต่อขณะนี้ก็ล่าช้ามาหลายเดือนแล้วก็อยากจะแจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบว่าในเรื่องของที่ข้างเคียงจ าเป็นมาก ถ้าไม่มีใครหรอกก็ไม่เป็นอะไร
แต่ถ้าหากมีคนร้องขึ้นมา ความผิดก็คือองค์กรของเรา ก็อย่าชี้แจงให้พวกท่านทราบ
เท่านี้ ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับคิดว่าคงจะครบหมดแล้วทางฝ่ายบริหารก็ขอเชิญท่าน
รองชี้แจงครับ  

นายมงคล   แผ่นค า  - เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขาสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  วันนั้นผมไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่อ าเภอก็จะมีเรื่องชี้แจงประชาสัมพันธ์เป็น 

นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดมีโครงการล าปางเย็นสบายเขียวด้วยมือเรามี
วัตถุประสงค์ป้องกันโลกร้อนนโยบายให้ปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ทุกต าบลทางอ าเภอ
เป็นแกนน าที่จะขอกล้าไม้มาประมาณ 5 หมื่นต้น ก็จะขอเทศบาลเป็นคนไปช่วยขน
ด้วย โครงการนี้หมายความว่าคนที่ไปจดทะเบียนที่อ าเภอจะมอบกล้าไม้ 1 ต้น อีก
กิจกรรมก็คือคนแรกเกิดก็จะมอบให้ 1 ต้น ก็ประชาสัมพันธ์ขอให้เทศบาลมีแผนว่า
เราจะท าเมื่อไหร่จะปลูกเมื่อไหร่มีก าหนดเมื่อไหร่ให้ส่งหนังสือไปให้อ าเภอ เช่นท า
ฝายแม้ว ก าจัดผักตบชวา ก็ขอความร่วมมือจาก สท. เราทุกท่านช่วยกันนะครับ เป็น
นโยบายของผู้ว่าราชการก็ขอฝากไว้นะครับขอบคุณครับ  

นายธนบัตร   จักร์ค า   - ต่อไปเป็นเรื่องที่ดินสาธารณะบริเวณบ้านเข้าซ้อน(บ้านแพะ) หมู่ 1 
รองประธานสภา   นะครับขอเชิญนายกได้น าเรียนที่ประชุมครับ 
 นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - ส าหรับเรื่องที่ดินสาธารณะบริเวณบ้านเข้าซ้อน(บ้านแพะ) หมู่ 1 นั้น ซึ่งทางอ าเภอ 
นายกเทศมนตรี ได้ท าหนังสือขอรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่  1 เพ่ือขอออก

หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงตามโครงการเพื่อความมั่นคงและการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนเทิด
ไท้ 82 พรรษา มหาราชินี  ขอเชิญ ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายเจริญ  โสพันธ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ประชุมทุกท่าน  พ้ืนที่ที่อ าเภอเกาะคาได้ของรังวัดคือบริเวณบ้านเข้าซ้อน(บ้านแพะ) 

หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง คือที่สระน้ าสาธารณประโยชน์ 
บ้านเข้าซ้อน เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา  ตามโครงการรังวัดออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ซึ่งทางอ าเภอเกาะคาได้ท าหนังสือถึง อธิบดีกรมที่ดิน
เพ่ือท าการรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงในที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว ซึ่ง
เทศบาลต าบลไหล่หินได้เข้าท าการตรวจสอบพ้ืนที่และเอกสารของที่ดินแปลง
ดังกล่าว พบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้บุกรุกแต่อย่างใด เมื่อท าการ
ตรวจสอบหลักฐานตามเอกสารของส านักงานที่ด าเนินจังหวัดล าปาง สาขาเกาะคา 
ระวาง 4845#3612 ลงวันที่ 10 มกราคม 2548 พบว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวถูก
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
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  ส่วนที่ 1 แบ่งหักเป็นทางหลวงชนบท พ้ืนที่ 40 ตารางวา 
     ส่วนที่ 2 แบ่งหักเป็นทางสาธารณะ พ้ืนที่ 45 ตารางวา 

ส่วนที่ 3 แบ่งหักเป็นสระน้ า  พ้ืนที่ 1 งาน 01 ตารางวา 
ส่วนที่ 4 เป็นพื้นที่ว่างส าหรับปลูกต้นไม้ พ้ืนที่ 2 งาน 31 ตารางวา 
ซึ่งเมื่อรวมพ้ืนที่ทั้ง 4 ส่วนแล้วจะมีพ้ืนที่ 1 ไร่ 0 งาน 17 ตารางวา 
ดังนั้น จึงไม่ทราบว่าบัญชีส ารวจที่ดินสาธารณะประโยชน์ของอ าเภอเกาะคา

ที่ระบุว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา มีที่มาเป็นอย่างไร 
เนื่องจากเอกสารของส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง สาขาเกาะคาที่ท าการรังวัด เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2548 ระบุไว้ว่าไม่สามารถหาหลักฐานครอบลงในรูปแผนที่เดิน
ได้ครับ 

นายธนบัตร   จักร์ค า    - ส าหรับเรื่องที่ดินสาธารณะบริเวณบ้านเข้าซ้อน(บ้านแพะ) หมู่ 1 ที่ท่านนายก 
รองประธานสภา และผู้อ านวยการกองช่างได้น าเรียนในที่ประชุมสรุปได้ว่า ตามเอกสารของส านักงาน

ที่ด าเนินจังหวัดล าปาง สาขาเกาะคา ระวาง 4845#3612 ลงวันที่ 10 มกราคม 
2548 มีพ้ืนที่ 1 ไร่ 0 งาน 17 ตารางวา แต่บัญชีส ารวจที่ดินสาธารณะประโยชน์
ของอ าเภอเกาะคาที่ระบุว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา 
เนื่องจากเอกสารของส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง สาขาเกาะคาที่ท าการรังวัด เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2548 ระบุไว้ว่าไม่สามารถหาหลักฐานครอบลงในรูปแผนที่เดิน
ได ้ ซึ่งกองช่างได้ด าเนินการตรวจสอบและขอหลักฐานจากส านักงานที่ด าเนินจังหวัด
ล าปาง สาขาเกาะคา ระวาง 4845#3612 ลงวันที่ 10 มกราคม 2548 มีพ้ืนที่ 1 
ไร่ 0 งาน 17 ตารางวา  
-  จึงจะขอมติที่ประชุมว่าจะยืนตามเอกสารของส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง สาขา
เกาะคา ที่ท าการรังวัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 ผมขอมติครับ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกสารยืนตามเอกสารของส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง สาขา
เกาะคา ระวาง 4845#3612 ลงวันที่ 10 มกราคม 2548 มีพื้นที่ 1 ไร่ 0 งาน 
17 ตารางวา จ านวน 12 เสียง  

นายธนบัตร   จักร์ค า    ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ทางด้านสมาชิกที่สงสัยปัญหาถามนายก  นายกก็ตอบไปแล้ว
รองประธานสภา   นะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับในการประชุมสภา สมัยสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 1  

ประจ าปี 2562 ในระเบียบวาระต่างๆก็ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็คง
จะจบนะครับก่อนอ่ืนทางสภาก็ต้องขอขอบคุณท่าน สท.ล าดวน จีนา ที่ได้อนุเคราะห์
อาหารมื้อเที่ยง ก็ขอขอบคุณในนามสภาและคณะผู้บริหารนะครับ ก็คงจะไม่มีอะไร
นะครับผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านที่ได้ประชุมร่วมกัน  ขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุม  เวลา  12.20 น. 
 

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

(ลงชื่อ)      บุณยภู  บุญเรือง         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

(ลงชื่อ)      วสันต์  วรรณมณี  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวสันต์    วรรณมณี ) 
 

(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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


