
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ ๑) ประจ าปี 25๖3 

วันศุกร์ที ่๑๔  สิงหาคม  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. นายสุธรรม จ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายธนา  แก้วจักร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

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. นางสาวพัทธนันท์  รักดิษฐ์สกุล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่าน 
ประธานสภา   นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หินคณะผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เข้าสู่การประชุมนะครับ 
 
 
 

- ส ำเนำ - 
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ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในเทศบาลต าบลไหล่หินในวันที่ 27  
ประธานสภา สิงหาคมเวลา 08:30 น ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลไหล่หิน เรียนเชิญท่านปลัดมี

เรื่องแจ้งให้ทราบครับ  
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  - เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขาสภา วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลต าบลไหล่หินจะด าเนินโครงการป้องกันอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะ
ด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูล าน้ าแม่แก้ และอนุรักษ์พันธุ์ปลา บ้านกิ่ว หมู่ 5 โดยจะ
ลอกผักตบชวา การท าปุ๋ยหมัก และปล่อยปลาเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  -ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมเป็นการรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา สภาเทศบาลต าบลไหล่หินสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 16 

พฤษภาคม 2563 ซึ่งทุกท่านได้รับเอกสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมแล้วนะครับในระเบียบวาระนี้เราจะตรวจสอบว่าเราจะแก้ไขตรง
ส่วนไหน เพ่ิมเติมหรือตัดออกในรายงานการประชุมนะครับมีท่านใดจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเชิญเสนอในที่ประชุมได้เลยครับเรียนเชิญท่านล าดวน  จีนา ครับ  

นางล าดวน  จีนา - เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่หน้า 5  
สมาชิกสภา จากบรรทัดบนบรรทัดที่ 4 ให้เติมตรงที่นายกหาหรือว่า เติมค าว่า “ว่า”  และเติมค า

ว่า” ได้หารือ” และอีกข้อหนึ่งเติมค าว่า “ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่” ตรงที่ว่า น้ ามีสีเขียว
และกลิ่นเหม็นเติมค าว่า “เหม็น” ลบค าว่า “ขอหาแนวทาง” เติมค าว่า “จึงได้หารือ” 
กับเลขาสภาและท่านนายก  เติมค าว่า “ก็” แล้วลบค าว่า “ควรออก” จะได้น้ าตรง
จุดนี้มาเติมค าว่า “สมทบกันอีกทาง” ลบค าว่าจึงต่อลบค าว่าแทนออกสมทบกันอีก
ครั้งเท่านี้ค่ะ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - มาหน้าที่ 2 ค าพูดตอนแรกบรรทัดที่ 3 ตั้งแต่ประชุมทุกท่านคงจะได้รับ เติมค าว่า 
ประธานสภา หลังจากได้รับ คงจะได้รับ พร้อมหนังสือนัดประชุมและขอให้ทุกท่านตรวจดูช่องว่างนี้

จะเจอค าว่าหนังสือนัดประชุม ดูที่ท้ายบรรทัดที่ 4 เปลี่ยนค าว่าราย “งาน” เป็นราย 
“นาม” ต่อมาหน้าที่ 5 ค าพูดของผมบรรทัดที่ 3 ขออธิบายเพ่ิมเติมให้สมาชิกได้
เข้าใจจุดนี้ ตัดค าว่า “และ” ออกนะครับ  มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข เรียนเชิญ
ครับถ้าไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเพ่ือรับรองรายงานการประชุมที่เราได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแล้ว  เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินสมัย
สามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 นะครับมี
สมาชิกท่านใดให้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วโปรดยก
มือครับขอบคุณครับที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 วาระ ๑ (รับหลักการ) 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 วาระ 1 (รับหลักการ)   

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

ขออนุญาตเสนอญัตติ  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 วาระ ๑ (รับหลักการ)ของเทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอ
เกาะคา จังหวัดล าปาง ซึ่งในวาระนี้ถือว่าเป็นวาระแรกหรือวาระรับหลักการนะครับ 
บัดนี้ได้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลไหล่หิน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นใน
โอกาสนี้คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลไหล่หินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ กระผมขอแถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หินได้โปรด 
พิจารณาดังต่อไปนี้ครับ 

ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

 
            

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลไหล่หิน 
     

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลไหล่หิน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลไหล่หินจึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถำนะกำรคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 18,380,715.77 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 8,185,248.29 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 8,454,428.17 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 

โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 

97,000.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
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 2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 27,353,761.01 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 27,919.05 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จ านวน 123,297.42 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 93,001.63 บาท 

   หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 65,946.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,013,220.91 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 14,030,376.00 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 20,637.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 23,957,967.87 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 9,929,505.00 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 8,093,062.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 4,357,348.87 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 1,112,250.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 465,802.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 20,637.00 บาท 

  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,105,000.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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  ค ำแถลงงบประมำณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
อ.เกาะคา  จ.ล าปาง 

        

 
       

  รำยรับจริง 
ปี  2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

รำยได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 466,730.15 428,000.00 98,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

207,637.12 265,000.00 265,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 139,989.91 200,000.00 200,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,344.80 60,000.00 60,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 829,701.98 953,000.00 623,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 18,076,301.50 17,492,000.00 17,912,000.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

18,076,301.50 17,492,000.00 17,912,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,829,126.00 21,135,000.00 21,135,000.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,829,126.00 21,135,000.00 21,135,000.00 

รวม 35,735,129.48 39,580,000.00 39,670,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลาง 12,248,250.00 15,909,040.00 15,811,233.00 

  งบบุคลากร 10,216,723.00 11,123,880.00 11,541,000.00 

  งบด าเนินงาน 6,966,180.96 8,841,180.00 8,674,967.00 

  งบลงทุน 1,647,400.00 2,808,900.00 2,729,800.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 21,000.00 21,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,070,076.60 876,000.00 892,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 32,148,630.56 39,580,000.00 39,670,000.00 

รวม 32,148,630.56 39,580,000.00 39,670,000.00 

 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลต าบลไหล่หิน 

อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตามความ        ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 62 และ 65            จึงตราเทศ
บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  

 ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ข้อ 2 เทศบัญญัต ินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2564 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 39,670,000.- บาท  

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    เป็นจ านวน
รวมทั้งสิ้น 39,670,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
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แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,857,400 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 140,000 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 3,363,367 

    แผนงานสาธารณสุข 480,000 

    แผนงานเคหะและชุมชน 2,712,000 
    แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 270,000 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 400,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,586,000 
    แผนงานการเกษตร 50,000 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น  
    แผนงานงบกลาง 15,811,233 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 39,670,000 
  

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท 
 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลต าบลไหล่หิน 

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญัตินี้ 
- ทั้งหมดท่ีได้กล่าวไปนั้น คือร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งสมาชิกสภาทุกท่านได้รับร่างเทศบัญญัติท่ีท่าน
ประธานสภาได้น าส่งไปก่อนวันประชุมแล้ว ซ่ึงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แยกตามแผนงานเริ่มจากหน้า 1/81 เป็นต้นไปครับ
โดยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ตัง้เงิน
งบประมาณไว้ทั้งสิ้น 39,670,000 บาท จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับ
หลักการต่อไป ขอขอบคุณครับ 

 
นายชาญยุทธ   ไชยานนท์ - ต่อไปเรียนเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภา 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  - ถ้าท่านใดหลังจากท่ีนายกได้เสนอแล้วเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาท่านใดท่ีจะขอ 
เลขาสภา   แก้ไขปรับปรุงขอเรียนเชิญครับ  
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นายชาญยุทธ   ไชยานนท์ - การที่ท่านนายกได้ชี้แจงญัตติ เทศบัญญัติปี 64 มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภา   เรียนเชิญในช่วงนี้เลยนะครับก่อนที่จะอนุมัติลงมติ เรียนเชิญท่านรองสุนันท์ครับ 
นายสุนันท์   เกษณา  - ส าหรับบ้านหมู่ 1  ตามท่ีชี้แจงเมื่อสักครู่ไม่ใช่ไปถึงบ้านหนองหล่าย นะครับแต่ไป 
รองนายกเทศมนตรี  อีกเส้นเขาเรียกว่าเรียบเส้นแม่น้ ายาว ขอให้ท่าน สท.ล าดวนชี้แจงครับ 
นางล าดวน  จีนา - บ้านหมู่ 1 โครงการที่ 2 แอสฟัสติกถนนคอนกรีต หน้าบ้านนายตวยถึงหน้าบ้าน 
สมาชิกสภา นางมุกดา เปลี่ยนเป็นบ้านสบฮวก 2 เส้น ค่ะ  
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาที่เคารพ จากท่ีนายกแจ้งงบประมาณ บ้าน 
สมาชิกสภา หมู่ 4 นะครับ ขอเปลี่ยนจากบ้านนายวิรัตน์เป็นนายเดชจ าปา ครับ  
นายชาญยุทธ   ไชยานนท์ - ส าหรับบ้านหมู่ 3 ที่นายกพูดมาสักครู่บริเวณสามแยกทางไปโรงหนังสือพิมพ์ 
ประธานสภา เปลี่ยนเป็นทางไปสามแยกที่อ่านหนังสือพิมพ์ ถึงห้วยจิ้งหรีด  เป็นฮ้อมจิ้งหรีด     

และต้องขอขอบคุณท่านนายกท่ีได้แถลงงบประมาณปี พ.ศ.2564 ต่อไปมีท่านอ่ืนจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีก็ผมจะขอมติในที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบให้ตราเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระ 1 (รับหลักการ)  
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระ 1 (รับหลักการ) โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 (รับหลักการ)  จ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 
เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

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

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

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขั้นตอนต่อไปหลังจากท่ีเรารับหลักการเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการ 
ประธานสภา  แปรญัตติขึ้นมา 1 ชุดครับ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติซ้ าอีกรอบครับ หรือได้เสนอ

ญัตติในบางประเด็นครับ ซึ่งเราสามารถตั้งจากที่ประชุมเราได้อย่างน้อย 3 คน และ
ไม่เกิน 7 คนครับ ขอเชิญเสนอว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติที่คนครับ เชิญครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 7 คนครับ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุมมีสมาชิก  
ประธานสภา ท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 คน โปรดยกมือครับ   
ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  จ านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง    งด

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

ญัตติคนที่ ๑ จ านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
 นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 2 ครับ  
นายพินิจ  จินะการ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายบุณยภู  บุญเรือง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

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

ญัตติ คนที่ 2  จ านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 3 ครับ  
นายไพโรจน์  ดวงชัย - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายสุวรรณ  ศรีวิชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นางล าดวน  จินา และ นายบุณยภู  บุญเรือง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 3 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายสุวรรณ  ศรีวิชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

คนที่ 3  จ านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 4 ครับ  
นายบุณยภู  บุญเรือง - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
รองประธานสภา ให้นายพินิจ  จินะการ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

ผู้รับรอง 2 คน  นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  และ นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  4 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายพินิจ  จินะการ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

คนที่ 4  จ านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 5 ครับ  
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายสุธรรม  จ าปา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายพินิจ  จินะการ  และ นางล าดวน  จินา 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  5 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายสุธรรม จ าปา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

คนที่ 5  จ านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง  
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 6 ครับ  
นายสุธรรม  จ าปา - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นางล าดวน  จินา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  และ นายบุณยภู  บุญเรือง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  6 อีก หรือไม่หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นางล าดวน  จินา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 6  จ านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์  ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 7 ครับ  
นางล าดวน  จินา - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉนขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

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

ญัตติคนที่ 7  จ านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขณะนี้สมาชิกสภาได้เสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จ านวน 7 คน โดยคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการเสนอชื่อมีรายชื่อ
ดังนี้ 

1. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย 
2. นายไพโรจน์  ดวงชัย 
3. นางล าดวน  จินา 
4. นายสุธรรม  จ าปา 
5. นายบุณยภู  บุญเรือง 
6. นายพินิจ   จินะการ 
7. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ สภาได้ท าการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว จ านวน 7 คน 
ประธานสภา โดยคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการเสนอชื่อมีรายชื่อดังนี้ 

1. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย 
2. นายไพโรจน์  ดวงชัย 
3. นางล าดวน  จินา 
4. นายสุธรรม  จ าปา 
5. นายบุณยภู  บุญเรือง 
6. นายพินิจ   จินะการ 
7. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ทั้ง 7 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้สมาชิกสภาที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน         
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 
เสียง 

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

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

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา เราจะพักรับประทานอาหารกลางวัน แล้วให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม    

เพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการกรรมการ และเราจะกลับมาประชุม
อีกครั้งในเวลา 13.10 น. ครับ 

(พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติประชุม  เวลา 12.30 น.) 
 
เริ่มประชุม ต่อ เวลา 13.10 น. 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภา  คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม คัดเลือกประธาน และเลขานุการเรียบร้อยแล้ว 
  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติแถลงต่อสภาครับ 
นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
ประธานกรรมการแปรญัตติ  ประชุมทุกท่านครับ คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการคัดเลือกประธาน รองประธาน 

และเลขานุการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
๑. นายไพโรจน์ ดวงชัย  ประธานกรรมการ 
๒. นายสุธรรม  จ าปา  รองประธานกรรมการ 
๓. นายพินิจ  จินะการ  กรรมการ 
๔. นายสุวรรณ  ศรีวชิัย  กรรมการ 
๕. นางล าดวน   จินา  กรรมการ 
๖. นายบุญยภ ู บุญเรือง  กรรมการ 
๗. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กรรมการ/เลขานุการ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

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

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอวันรับค าแปรญัตติครับ  
นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอวันรับค าแปรญัตติ เป็นวันที่วันที่ 16 – 19 

สิงหาคม 25๖3 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน    

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ตามที่ท่านมงคล ช านาญการ ได้เสนอวันรับค าแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 

สิงหาคม 25๖3 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน   มีท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ยื่นแปรญัตติตั้งแต่ วันที่ 16 – 19 สิงหาคม       
พ.ศ.25๖3 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
จ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 21 สิงหาคม 

2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือสรุปผลการ
แปรญัตติและรายงานต่อประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน กระผมจึงขอนัดประชุม
สภาครั้งต่อไปในวันที่ 26 สิงหาคม 25๖2 เวลา 09.00 น. เพ่ือพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระ 2 (แปรญัตติ) 
และวาระ 3  (ลงมติ) ต่อไปครับ   

 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ระเบียบวะระท่ี 4  เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล

ไหล่หิน 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนเพ่ือคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครอง 
ประธานสภา ส่วนท้องถิ่นให้มอบหมายท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรียนเชิญ

ท่านปลัด ได้ชี้แจงในที่ประชุมครับ 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ เนื่องจากเดิมทีเราได้คัดเลือกไปแล้วเมื่อปี 2561 แต่เนื่องด้วยท่าน

ธนบัตร จักรค า ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา จึงท าให้คณะกรรมการกองทุน
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หลักประกันสุขภาพที่เป็นตัวแทนจากสภาเทศบาลได้ขาดไปหนึ่งท่านเราจึงต้อง
คัดเลือกใหมค่รับ 

นายสุวรรณ  ศรีวิชัย - ผมขอเสนอ นายมงคล  ช านาญการ ครับ ผู้รับรอง นายสุธรรม จ าปา 
สมาชิกสภา  และนางล าดวน  จินา  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - มีใครจะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าหากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภา ใครเห็นขอบให้ นายมงคล ช านาญการ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลต าบลไหล่หิน โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายมงคล  ช านาญการ เป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลไหล่หิน จ านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งด
ออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5  ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้างของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 

นายชาญยุทธ์  ไชยานนท์ - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติการเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประธานสภา ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 1,433,600 บาท  ขอเรียนเชิญท่านนายกได้เสนอและชี้แจงจะติดต่อที่
ประชุมครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - ผมขออนุญาตเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน 
นายกเทศมนตรี และสิ่งก่อสร้างของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 1,433,600 บาท 
หลักการและเหตุผล 

  ตามที่ เทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีค่าสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๕ รายการ ตามรายละเอียดที่แนบท้าย ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  

และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.  ๒๕๖๑ หมวด ๕ 
ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยัง

ไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 
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ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติกันเงิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
หลักการเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น ขออนุญาตโครงการแนบท้าย 
กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายสุวรรณ ธรรมนูญ ม.๒      จ านวน   ๘๒,๐๐๐  บาท 
๒. โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณข้างบ้านนางบัวลม ม.๑ จ านวน  ๒๙๙,๖๐๐  บาท 
๓. โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณสามแยกทางโรงเรียน 
    บ้านแม่ฮวก ม.๓                                                           จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูวัฒนธรรม ม.๑ บ้านเข้าซ้อน            จ านวน  ๕๗๐,๐๐๐  บาท 
๕. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ๕ จุด บริเวณบ้านนายเรือน เตวี ม.๒      จ านวน  ๑๘๒,๐๐๐  บาท 
                     (หนึ่งล้านสี่แสนสามหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)      รวมเป็นเงิน   ๑,๔๓๓,๖๐๐ บาท 
 
นายชาญยุทธ์  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ทั้งหมด 5 โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ 2563  
ประธานสภา เพราะว่าอีก 1 เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณ 2563  แล้ว มีท่านใดจะซักถามอภิปราย

เรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุมเพ่ืออนุมัติกันเงินในเทศบัญญัติ 2563 
จ านวน 5 โครงการ เพ่ือไม่ให้ตกไปเป็นเงินสะสมมีท่านใดเห็นชอบให้กันเงินในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,433,600 บาท มีใครเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
ขอบคุณครับที่มติเห็นชอบ ต่อไปก็สู่ระเบียบวาระที่ 6  

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
นายชาญยุทธ์  ไชยานนท์ -เรื่องนี้เราจะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องปัญหาหรือความต้องการของพ่ีน้องชาวบ้านบาง 
ประธานสภา   เรื่องก็ไม่ได้อยู่ในโครงการก็จะมาคุยกันในตอนนี้นะครับมีท่านใดจะเสนอเรียนเชิญ 

ครับขอเรียนเชิญท่านนายกครับ  
 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขออนุญาต 
นายกเทศมนตรี แจกหนังสือเพ่ือให้พวกเราเก็บไว้เป็นที่ระลึกและรับทราบ มีเรื่องราวในนี้หลายอย่าง 

มีทั้งประวัติและคุณงามความดี ของท่าน สส.อิทธิรัตน์  จันทรสุรินทร์ ที่ได้สูญเสียไป
และได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพรายละเอียดส่วนใหญ่จะอยู่ในนี้ซึ่งก็จะมีรูปหลายๆ
คนอยู่ในนี้ลองเปิดดูก็เพ่ือพวกเราทั้งหลายจะได้ระลึกในผลงานของท่านและในงานก็
จะมีวีดีโอมีหลายเรื่องโดยเฉพาะผลงานที่ท่านได้อนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณมา
ก่อสร้างฝายทุ่งหัวขัวก็ขอให้ท่านลองเปิดอ่านดูนะครับ  

นายชาญยุทธ   ไชยานนท์ -ผมก็ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้แจกหนังสือนะครับ ซึ่งท่านก็ได้ช่วยเหลือเราหลาย 
ประธานสภา อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบประมาณที่ท าฝายหัวขัวนะครับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณงาม

ความดีของท่านที่เห็นว่าชาวบ้านเราได้รับความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลือ 
ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสุนันท์ เกษณา ครับ  
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นายสุนันท์  เกษณา -เรียนท่านประธานและรองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ วันนี้ผมก็ขอ 
รองนายกเทศมนรี ฝากหนึ่งเรื่องคือถนนสาย หน้าบ้านนายเดี่ยวลงสู่ทุ่งนาทุ่งเตรียม ผมเคยไปวัดมา

หมดแล้วก็ขอฝากสมาชิกทุกท่านให้พิจารณาเพราะว่าตอนนี้ได้โอนที่ทางเป็นที่
สาธารณะเรียบร้อยแล้ว ผมก็ขอฝากสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ   ไชยานนท์ -ขอขอบคุณท่านสุนันท์  เกษณา ครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ  
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -ผมก็ต้องชื่นชมท่านรองฉะนั้นที่เสียสละที่ดินเจ้าแรกซ่ึงยากมากที่จะมีคนเสียสละ 
นายกเทศมนตรี ที่ดินผมก็อยากจะขอฝากต่อถ้าถึงชนล าเหมืองเมื่อไหร่ ผมก็ขอฝากกองช่าง ไป

ประมาณการแล้วก็ของประมาณ งบประมาณถนนลูกรังก็ไม่ยากนะครับแต่ต้อง
ชัดเจนและต้องมีการมอบที่ดินให้เรียบร้อย แล้วยังมีอีกที่นึงเท่าที่ผมทราบ เลขาได้
ประสานกับผมตลอดเส้นทางสายบ้านแม่ฮวกมาไหล่หิน เส้นนี้เกือบส าเร็จแล้วผม
บอกว่าถ้าส าเร็จแล้วท ารายชื่อและก็ขอให้ยืนยันเข้ามาเราก็จะหางบประมาณมา ใน
ขั้นแรกก็เป็นถนนดินก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยว่ากันต่อขอบคุณครับ  

นายไพโรจน์   ดวงชัย  -ผมขอเสริม ทางหาดทุ่งเตียมทางตะวันตกลงมาท าถนนถึงก็วางท่อตั้งแต่วัดนาบัว ถ้า 
สมาชิกสภา ท าทางนี้เขาไปเสริม ก็จะได้ถึงเร็วผ่านเร็ว วันนี้ผมก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารให้ช่วย

ดูแลด้วยครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นคือถนนดั้งเดิมเรามีอยู่ 1 เส้น ตรงเพะไหล่หินข้าง
สวนที่ปรึกษามนู  ถนนเดิมมันจะหลุดหายไปเข้าตั้งแต่สวนของนางสาวแก้วไปทะลุ
ตรงสระของหมอสมควรซึ่งเมื่อก่อนเป็นทางล้อแล้วก็เดี๋ยวนี้รถมอเตอร์ไซค์คนก็เดิน
ได้อยู่ครับ ขอบคุณครับ  

นายชาญยุทธ   ไชยานนท์ -ขอบคุณท่านไพโรจน์  ดวงชัย ครับเรียนเชิญท่านประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ ครับ  
ประธานสภา 
นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์  -เรียนท่านประธานและรองประธานสภาผมขอเรียนว่าทางเจ้าของนา นะครับที่ขอท่อ 
สมาชิกสภา มา เจ้าของนาขอฝากขอบคุณมาว่าเป็นการดีนะครับ เป็นการเริ่มต้นการท าทางเข้า

ไปในเหมือง  สืบเนื่องที่ต่อจากที่ท่านไพโรจน์ได้ชี้แจงก็คงจะต่อไปอีก 100 เมตรถ้า
เป็นไปได้ผมก็คุยกับเจ้าของนาแล้วถ้าเป็นไปได้ก็จะท าถนนเลาะเหมือง เจ้าของนาก็
ตกลงเพราะตรงนั้นมันมีความกว้าง ประมาณ 7 เมตร ถ้าเราท ารางตัวยูเข้าไปยิ่งดี 
ถ้าเอาลูกรังไปลงเขาก็อนุญาตนะครับ ถ้าได้ก็จะเป็นการดี อีกเรื่องหนึ่ง ปีนี้ทางบ้าน
มะกอกและต าบลไหล่หินเราเกิดไข้เลือดออกมาก แล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ไปพ่นยาแล้วมีคนมาพูดให้ผมฟังเครื่องพ่นยาของเรามันไม่ค่อยดีจะฝากไปยังคณะ
ผู้บริหารให้พิจารณาว่าเราคงต้องมีการซ่อมบ ารุงที่ดีก็ขอฝากด้วยนะครับ  

นายชาญยุทธ   ไชยานนท์ -เรียนเชิญ ท่านไพโรจน์  ดวงชัย  ครับ 
ประธานสภา 
นายไพโรจน์  ดวงชัย  -ผมขอเสริมเรื่องถนนผ่านทุ่งเตียง ตอนเกี่ยวข้าวผมเดือน 3 วันซ้อน ผมไปพบคนชื่อ 
สมาชิกสภา เต่าแล้วก็ อ้ายยา เขาไม่ให้ เขาบอกว่านาของเขายาวตามเหมือง อันนี้ผมก็จนปัญญา 

3 คนไม่ให้แล้วผมก็ไม่รู้จะท าอย่างไร แต่ถ้าจะเอาไปลงของท่านรองสุนันท์ว่า เขา
ไม่ให้ เพราะว่านาของเขายาวตามเหมืองผมก็พยายามที่สุดแล้ว ผมก็ประสานกับท่าน
ประดิษฐ์แล้วให้วางท่อก่อน ได้ปีละ 100 เมตร 90 เมตรก็ช่างมันไปเรื่อยๆถึงจะสุด
ผมก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ   ไชยานนท์ -มีท่านใดจะชี้แจงนะครับ ผมขอเรียนเชิญท่านปลัดครับ  
ประธานสภา 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา -เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ มีเรื่องที่จะฝาก 
เลขาสภา คือในช่วงที่ผ่านมาเป็นวิกฤติของความแล้ง ตอนนี้ฝนมาแล้วก็ต้องช่วยกันประหยัด

น้ าประปา ผมขอฝากท่าน สท.ถ้าพบเห็นประปาที่มันแตก ก็แจ้งคณะกรรมการ
หมู่บ้านแจ้งเทศบาลไปซ่อมแซมเพราะว่าผมเสียดายน้ า  อย่างบ้านแม่ฮวกผมก็เป็น
ห่วงเพราะว่าเราท าถนนใหม่มันมีน้ าซึมอยู่คือยางมะต่อยกับน้ ามันจะไม่ถูกกันทีนี้พอ
มันโดนท่อประปาแตก ก็จะท าให้ถนนเป็นหลุม ถึงมันจะอยู่ในระยะประกัน แต่ว่าถ้า
ผู้รับจ้างบอกว่าไม่ใช่ความผิดของเขา มันเกิดจากประปาหมู่บ้านไม่ซ่อม  แต่ถ้าเราไป
ซ่อมเองมันก็ไม่สวยงาม ผมก็จะพยายามดูว่าตรงไหนที่น้ ามันรั่วถ้าถึงบ้านแล้วมาเราก็
จะล าบากผมก็จะขอฝาก ถ้าเห็นตรงไหนที่ท่อแต่ก็ช่วยแจ้งจะได้ไปซ่อมแซมส่วนเรื่อง
ของเครื่องพ่นหมอกควัน ในงบประมาณปี 64 เราก็ตั้งไว้ 1 เครื่อง สาเหตุก็คือว่า
เครื่องมันร้อนมันก็จะน็อค เครื่องก็จะดับและส่วนหนึ่งที่เกิดข้ึน ปัญหาก็คือว่าที่เราไป
พ่นยุงลายในส่วนยุงลายนี้มันอาศัยอยู่ในบ้าน แต่ที่ผ่านมามันไปพ่นเล้าไก่บ้างคอกวัว
บ้าง เอาเวลาไปเสียซึ่งยุงลายมันจะไม่อยู่ตรงนั้น ผมก็ต้องท าความเข้าใจกับชาวบ้าน
กับ  อสม. บางบ้านรกมาก สังเกตได้ว่าบ้านที่เป็นไข้เลือดออกจะเป็นบ้านที่รกๆ ถ้า
มันเกิดเหตุแล้วผมก็สงสารเจ้าหน้าที่ที่พ่น ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของผม พ่นจนร่างกายจะ
ไม่ไหวแล้วครับคงจะต้องฝากประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้ช่วยดูแลลูกน้ ายุงลายครับ
ขอบคุณครับ  

นายชาญยุทธ   ไชยานนท์ -ขอบคุณท่านปลัดนะครับที่ได้ชี้แจง ขอเรียนเชิญท่านล าดวน  จีนา ครับ 
ประธานสภา 
นางล าดวน   จีนา  -ขออนุญาตเสริมตรงที่ท่านปลัดแจ้ง  ทางเราจะไปว่าไม่ได้ค่ะต้องมีหนังสือแจ้งไปทาง 
สมาชิกสภา ผู้ใหญ่ เก็บบ้านใครบ้านมัน ขนาดตัวดิฉันไม่ได้ว่าก็ยังถูกชาวบ้านพูดไม่ดีใส่   ฉะนั้น

เรื่องนี้อยากจะให้ทางปลัดบอกทาง รพสต.ท าหนังสือประกาศ ในแต่ละครัวเรือนคว่ า
ของใครของมันแบบที่บ้านมะกอก สาเหตุส าคัญที่แพร่ระบาดที่เป็นที่ขังของลูกน้ า
ยุงลายก็คือถุงพลาสติกหูหิ้ว ส่วนมากยุงถ้าเราไปส ารวจแต่ในห้องน้ ากับในบริเวณ
บ้านจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันเกิดจากฝาขวดน้ าขวดเบียร์ที่วางทิ้งเกะกะ ยุงลายมัน
ชอบไข่ในน้ านิ่งๆ เพราะฉะนั้นทุกอย่างขอให้ผ่านทางผู้น าผู้ใหญ่บ้านเป็นหลัก อสม. 
เป็นคนท างานจะว่าอะไรมากก็ไม่ได้เหมือนกับชาวบ้านยังไม่พอใจ อสม. ไปว่าให้
เขา  อย่างไรก็ขอฝากผู้น าทุกท่านช่วยกันดูแล ฉันก็ขอขอบคุณและขอฝากท่านผู้น า
ด้วยนะคะ  

นายชาญยุทธ   ไชยานนท์ -ขอขอบคุณท่านล าดวน  จีนา ครับ ขอเชิญรองประทานสภาครับ  
ประธานสภา 
นายมงคล  ช านาญการ  -เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมขอพูดเรื่องน้ า โดยเฉพาะบ้านหมู่ 3  
รองประธานสภา ผมเป็นห่วงอย่างมากถ้าไม่มีน้ าบ้านเขาซ้อนมาช่วยปีหน้าก็คงจะหนักมาก น้ าสระก็

แห้งหมดแล้วปัญหาตรงนี้ก็คือปีนี้น้ าแม่ยาวเรายังไม่นองยังมาไม่มากอย่างที่เรา
ประชุมกันไว้มีมติกันว่าจะไม่ให้มีการท านาปรังผมกลัวเราจะลืมไปประชาสัมพันธ์
ประชาคมชาวบ้านให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าเราควรงดท านาปรัง บางคนเห็นน้ ามากก็เกิด
ความโลภเพราะว่าคือได้เงินจากการท านา ส าคัญที่บ้านหมู่ 3 ที่บ้านอยู่ไกลแหล่งน้ า
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จะต้องพ่ึงน้ าจากน้ าแม่ยาว และถ้าในเมื่อน าน้ าไปท าการเกษตรน้ าหมดชาวบ้านก็จะ
เดือดร้อนผมจะถามว่าเราจะมีการไปประชาคมหรือว่าประชาสัมพันธ์แต่ละหมู่บ้าน
หรือแจ้งให้ผู้ใหญ่ประกาศหรืออย่างไรครับผมเป็นห่วงเรื่องนี้ครับขอบคุณครับ   

นายชาญยุทธ   ไชยานนท์ -ขอบคุณท่านรองประธานสภาที่เป็นห่วงความแห้งแล้งของต าบลเรานะครับ เรียน 
ประธานสภา   เชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -ท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติผู้เข้าร่วมประชุมครับ มีหลาย 
นายกเทศมนตรี ประเด็นที่ผมได้รับฟังจากการเสนอแนะของท่านทั้งหลายนะครับประเด็นแรกๆก็เรื่อง

ของถนนเท่าที่ผมฟังดูแล้วถนนสายผ่านทุ่งเตรียม ทางด้าน บ้านมะกอกเข้ามาตอนนี้
ก็สร้างได้ไป 100 เมตร แล้วก็ฝั่งทางผ่านที่ดินท่านสุนันท์ก็ประมาณ 100 เมตร
เหมือนกันตรงนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการต่อเพราะผม
เชื่อว่าถ้าหากว่าในสมัยเราสามารถท าได้ก็จะเป็นผลงานที่สุดยอดเพราะว่าในอนาคต
ผมเชื่อว่าการไปทุ่งไปนาจะต้องใช้รถกันหมดวัวควายไม่มีมานานแล้วส่วนมากก็เป็น
รถไถตรงนี้ถ้าเราท าได้ก็จะเป็นการดีก็เลยตั้งประเด็นว่าฝั่งที่เข้ามาถ้าหากว่าเข้ามาจน
ชนเหมืองก็จะให้ช่างออกไปส ารวจ ในบางจุดอาจจะต้องวางท่อและฝั่งทางไหล่หิน
เข้าไปก็ขอให้ถึงคันเหมืองทุ่งแพะหนองห้า เราจะไปด าเนินการ ในส่วนของทุ่งหัวขัวก็
เหมือนกัน ถ้าเจรจาส าเร็จเราก็จะใช้เครื่องจักรไปขึ้นรูปคันทางไว้ก่อนอันนี้ก็จะ
เป็นไปได้และอย่างอ่ืนก็จะตามมาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะยากแต่ส่วนที่ส าคัญที่สุด
ก็คือเจ้าของที่น่าจะต้องเซ็นยินยอมเราถึงจะท าได้ ต่อมานอกจากเรื่องถนนแล้วก็เป็น
เรื่องน้ าประปาก็ขอให้พวกเราใส่ใจถือว่าเป็นของเทศบาล ขอให้พวกเราช่วยกันดูแล
ส่วนว่าจะดีไม่ดีอย่างไรเราก็ค่อยมาแก้ปัญหาส่วนอีกเรื่องก็คือลูกน้ ายุงลายซึ่งท่าน
ปลัดก็ได้พูดไปส่วนหนึ่งแล้ว สท.ล าดวนในนามของ อสม.ก็ได้พูดไปแล้ว ตรงนี้ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ใส่ใจและให้ความส าคัญผิดว่าเป็นภาระหน้าที่ ผมว่าเรื่องนี้ส าคัญกว่า
เรื่องโรคโควิด 19 อีก จริงๆแล้วใกล้ตัวเราที่สุดก็คือโรคไข้เลือดออกคงจะต้องช่วยกัน
รณรงค์ช่วยกันดู แล้วก็คงจะต้องคุยกันหลายฝ่าย ก็ขอให้ได้ช่วยกันคิดแล้วก็มาคุยกัน
ในสภา แล้วก็คนงานของเราก็ท างานเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาใจใส่ไปให้
ก าลังใจเขาบ้างก็ยังดี อีกเรื่องหนึ่งก็คือการท านาปรังเราจะท าเป็นประกาศได้หรือไม่
ว่าเราไม่เห็นด้วยเราห้ามแล้วนะแล้วจะมีมาตรการอะไร แล้วเท่าที่ผมฟังมาทางการ
และทางรัฐบาลก็ไม่ได้สนับสนุน ผมก็อยากจะหารือกับท่านปลัดว่าเราควรจะท า
อย่างไรครับ  

ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  -จริงๆแล้วเรื่องของการท านานอกฤดูรัฐบาลมีประกาศห้ามว่าไม่ให้ท าจริงๆก็มี 
เลขาสภา หนังสือมาถึงท้องถิ่นด้วยมาให้ด าเนินการแต่ส่วนใหญ่เขาไปเน้นนาในเขตชลประทาน 

เจตนาของรัฐบาลก็คือนาในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานไม่ให้ท าแต่ใน
ต าบลเราก็มีผู้น าในการท าซึ่งเราต้องประกาศให้ชัดเจนโดยคิดว่าถ้าจะเข้าในช่วงฤดู
แล้งรอประกาศจากรัฐบาลกลาง เราจะอาศัยอ านาจ รัฐบาลที่ประกาศไม่ให้ท าปลูก
พืชในฤดูแล้งเอาตัวนี้เป็นตัวประกาศส่งไปถึงทุกหมู่บ้านให้ถือปฏิบัติเพราะว่า
ผลกระทบมันมากอย่าที่เราได้รับ แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับก็มีอยู่ไม่กี่รายบางรายก็
ขาดทุนเราก็คงจะต้องรอให้รัฐบาลกลางประกาศก่อน และเราก็ท าประกาศอีก 1 
ฉบับอาศัยที่ประกาศจากรัฐบาล อาศัยตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลของเราด้วยว่าให้
งดท านานอกฤดูกาล ซึ่งเราก็จะมีมาตรการรายการประกาศประกาศต่อมาก็คือเรื่อง
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ของการท ามาตรการทางสังคมหน้าคือกฎของสังคมกฎของหมู่บ้านว่าถ้าท านาจะต้อง
มีมาตรการอย่างไรจะปรับไหมหรือจะต้องด าเนินการอย่างไรก็จะต้องใช้มาตรการทาง
สังคมถ้ามี 3 ภาคส่วน คือรัฐบาลท้องถ่ินและชุมชน ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นมาตรการที่ดี 
แต่ถ้ารัฐบาลกลางประกาศทางอ าเภอก็คงจะไม่ยอมที่จะให้ท าอย่างแน่นอน 
เพราะฉะนั้นตัวกระตุ้นต่อไปก็คือผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่จะต้องมาคุยกันฉะนั้น
จะต้องท าประกาศให้ชัดเจน แต่ถ้าเทศบาลไปท าเองทั้งหมดโดยไม่มีผู้ใหญ่บ้านโดยไม่
มีการประชาคม  ก็จะมาตกหนักอยู่กับผู้บริหาร สท.แนวทางที่จะแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือ
ชุมชนและทางเทศบาลร่วมแก้ปัญหาด้วยกันครับขอบคุณครับ  

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  -เรื่องการท านานอกฤดูนะครับปีที่แล้วผมท า มันก็ได้เงินจริงๆครับ ตอนนี้ก็มีคน 
สมาชิกสภา ประกาศจะท าแล้วนะครับคือเขาไปขุดบ่อข้างริมน้ า วางท่อใหญ่ บางคนก็วางแผนไว้

แล้วก าลัง ที่ผ่านมาส่วนมากก็เป็นผู้น าทั้งนั้นที่ท า แต่ปีนี้ทางผู้ใหญ่จะไม่ให้ท าแล้ว  
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  -การที่จะท านาที่จะขุดบ่อถ้าขุดบ่อในที่ตัวเองก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาขุดบ่อริมน้ าเพ่ิงจะ 
เลขาสภา ดูดน้ ามันก็มีค่าเท่ากับว่าสูบน้ าจากแม่น้ า บางคนก็ลักสูบปัญหามันอยู่ตรงนี้ 

เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะท านาแล้วสูบจากบ่อตัวเองตอกบ่อบาดาลเองถึงท่านจะท านา
ก็ไม่มีปัญหาครับ ขอบคุณครับ   

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -ขออนุญาตครับเท่าท่ีฟังก็มีเหตุผลดีถ้าหากมีปัญหาโครงการที่จะน าน้ าจากก่ิว 
นายกเทศมนตรี คอหมาก็ไม่ต้องเอามา มันก็จะมาลงที่คนขุดบ่อข้างแม่น้ า ผมว่าแบบนี้ได้หรือไม่ท่าน

ปลัดเราออกระเบียบว่าห้ามใช้น้ าจากแม่น้ าแม่ยาวถ้าคุณจะขุดบ่อที่สาธารณะที่จะท า
นา เพราะฉะนั้นเราห้ามเลยจะได้หรือไม่ถ้าหากว่าเราเจอว่าใครลักสูบจะจับปรับ คือ
อย่างนี้ทางเกาะคาแม่ยาว คนที่ไปสูบน้ าจากแม่น้ าแม่ยาวจะยึดเครื่องหมดอย่างนี้เรา
จะท าได้หรือไม ่ 

ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  -ที่ผมได้น าเรียนตั้งแต่ต้นก็คือว่า การใช้มติหรือมาตรการทางสังคมมันมีความ 
เลขาสภา ศักดิ์สิทธิ์กว่ามาตรการทางราชการแต่ว่าผู้น าต้องเข้มแข็งชาวบ้านต้องท ากันจริงๆ

ปัญหาส าคัญ ที่เราไม่สามารถท ากลับบ้านมาก่อนได้ก็เพราะว่าผู้น าทั้งนั้น เวลาเราไป
ถามชาวบ้านเขาก็จะชี้ใส่ผู้น าว่าคนนั้นยังท าคนนี้ยังท า ผมว่าควรจะต้องคิดถึง
ส่วนรวมมากกว่านี้ ที่ส าคัญคนที่เป็นผู้น าต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้น าต้องเสียสละไม่ใช่
ผู้น าเป็นคนน าไปท า ถ้าท าแบบนี้สุดท้ายแล้วคนที่เดือดร้อนก็คือชาวบ้านที่อยู่ท้ายน้ า 
แต่ถ้าท าในที่ตัวเองขุดบ่อตัวเอง เราก็ไม่ว่าแต่การไปสูบจากน้ าแม่ยาวโดยตรงมันก็ไม่
ไหว เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเสียสละบ้างถ้าจะท าก็ต้องลงทุนขุดบ่อของตัวเอง ขอบคุณ
ครับ  

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  -จริงๆแล้วเท่าท่ีผ่านมาทุกปีก็มีคนท ากันเพราะมันมีน้ าอยู่แต่ปีนี้มันเกิดภัยแล้งน้ าไม่มี  
สมาชิกสภา ปีนี้มันแล้งจริงๆ ผู้ใหญ่ก็ประกาศว่าปีนี้จะไม่ท า และผมก็จะไม่ท าด้วย ต่อไปก็คงจะมี

หลายคนที่จะไม่ท าครับไปที่  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -ทีท่่านปลัดว่าเราจะใช้มาตรการทางสังคม ผมอยากจะย้อนถาม ว่าถ้าเป็นสังคม 
นายกเทศมนตรี หมู่บ้านอ่ืนจะได้หรือไม่ถ้าเป็นสังคมหมู่บ้านมะกอกก็จะมีการเกรงใจกัน อาจจะมี

บางส่วนท าถ้าเราใช้มาตรการของทั้งต าบลไปลงตรงนั้นจะได้หรือไม่ว่าห้ามบ้าน
มะกอกท า  ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะมีข้ออ้างได้ว่าบางปีมันไม่แห้ง แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามัน
จะไม่แห้ง เพราะฉะนั้นถ้าเราจะห้ามก็คือห้ามใช้น้ าแม่ยาวท านา ถ้าจะใช้น้ าแม่ยาว
จะไปรถผลไม้ รดน้ าผักอันนี้ได้แต่ถ้าคุณจะท านาแต่คุณขุดบ่อในที่ของตัวเองอันนี้ได้  



 - 19 - 

 
นายมงคล  ช านาญการ -เกี่ยวกับระเบียบหรือมาตรการในความคิดผมว่า  มีอย่างหนึ่งที่ระเบียบจะออกได้ 
รองประธานสภา ก็คือเราต้องออกประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เวลาผู้น ามีการประชุมเราต้องเอาระเบียบนี้

ไปคุยในที่ประชุม ว่าระเบียบออกมาแบบนี้ แล้วแต่ละบ้านเห็นด้วยหรือไม่แต่ผมว่า
ชาวบ้านแต่ละบ้านจะต้องเห็นด้วยเพราะว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนเรื่องน้ า 
มีท่านอื่นจะเสนอหรือไม่ครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม -ผมคิดว่าเราจะต้องเริ่มแล้วนะครับแล้วเราจะท าอย่างไร อันดับแรกเชิญผู้น าแต่ละ 
นายกเทศมนตรี หมู่บ้านมาประชุมกันอันดับ 2ประชาคมแต่ละหมู่บ้าน สมมุติบ้านมะกอกไม่ผ่านเรา

ต้องนับคะแนนในภาพรวมทั้งต าบลเพราะฉะนั้นเราจะต้องท าให้ชัดเจนมีกฎระเบียบ
มีมาตรการที่จะต้องลงโทษ ก็เอามติในที่ประชุมผู้น าหรือมติประชาคม แบบนี้ออกมา
เป็นรูปแบบเลย ผมก็ขอฝากทางเลขาสภาด้วยนะครับ  

นายมงคล  ช านาญการ  -ส าหรับเรื่องนี้ผมว่าในเมื่อเราคุยกันเสร็จทุกคนอยู่พร้อมกันผมว่าเราก็ควรจะเริ่มต้น 
รองประธานสภา   ผมฝากให้ท่านปลัดด าเนินการตามนี้นัดผู้น าแต่ละหมู่บ้านมาหารือและเราก็ไปร่วม 

ประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เอาเป็นว่าเรานัดประชุมผู้น าในวันที่ 28 สิงหาคมช่วงเวลา
บ่ายหลังจากที่เราประชุมสภาเสร็จ มีท่านใดอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีรายการประชุม
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านผมขอปิดประชุม
ครับ  

 
ปิดประชุม    เวลา  12.00 น. 

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

(ลงชื่อ)      บุณยภู  บุญเรือง         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

 (ลงชื่อ)    ไพโรจน์  ดวงชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)     พินิจ  จินะการ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)    ธนา    แก้วจักร์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร์) 
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(ลงชื่อ)     ประดิษฐ์    เรืองฤทธิ์     กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 

   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)      ชาญยุทธ  ไชยานนท์              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 


