
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที ่4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖3 

วันศุกร์ที ่2๗  พฤศจิกายน  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. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
7. นายพินิจ จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
8. นายสุธรรม จ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
9. นายธนา   แก้วจักร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไพโรจน์   ดวงชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน  

รายนามผู้ขาดประชุม 
- 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
2. นางนิชชยา อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
3. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายเจริญ โสพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นางสุชัญญา      ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หินเลขานุการสภาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานสภา นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หินด้วยนะครับ วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 วันนี้คณะผู้บริหารทั้งชุดก็ได้พ้นต าแหน่งไปแล้วเพราะว่า
นายกลาออก การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญอาจจะเป็นสมัยสุดท้ายของพวก
เรา เพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์อาจจะมีการเลือกตั้ง กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมเลยนะครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี  1  - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเป็นเรื่องของอ าเภอเกาะคา เรื่องพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
ประธานสภา   เพ่ือความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและพวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ 

และวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นะครับ ทางเทศบาลต าบลไหล่หินและ
องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนาเราจะต้องไปร่วมในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 
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2563 เวลา 09:00 น. ที่วัดศาลาดงลานก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว 
ต่อไปนะครับ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบไม่มีนะครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 2 - เรื่องการขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  เรื่องการขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวซึ่งที่ผ่านมาเราก็ 
ประธานสภา   ได้ท่านปลัดเป็นเลขาและหลังจากที่นายกได้ลาออกท่านปลัดก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

เป็นนายกเทศมนตรีเพราะฉะนั้นต าแหน่งเลขานุการสภา ควรแต่งตั้งคนใหม่ขึ้นมา
แทน อยากให้ท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรจะเสนอใครมาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ชั่วคราวนะครับมีใครจะเสนอเรียนเชิญครับ ขอเรียนเชิญท่านรองมงคลครับ  

 
นายมงคล  ช านาญการ  เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาทา่นปลัดรักษาการนายกผมเสนอ 
รองประธานสภา   นางสุชัญญา  ไชยสงัด เป็นเลขาธิการสภา    
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ มีใครจะเสนอเป็นคนอ่ืนบ้างครับเรียนเชิญครับหากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  
ประธานสภา  
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นางสุชัญญา ไชยสงัด เป็นเลขาธิการสภาชั่วคราว
    จ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้ง 
ประธานสภา   ที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ซึ่งส าเนาการประชุมทุกท่าน 

ได้รับแล้วนะครับในระเบียบวาระนี้เราจะมาตรวจทานส าเนารายงานการประชุมว่ามี
ท่านใดอยากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือตัดออกเนื้อหาในบันทึกรายงานการประชุมมี
ท่านใดจะเสนอเปลี่ยนแปลงเชิญยกมือครับ   สวัสดีครับผมขออนุญาตแก้ไข
เปลี่ยนแปลงก่อนนะครับในหน้าที่ 1 ค าพูดของผมในบรรทัดสุดท้าย “สู่การประชุม” 
ให้เติมเป็นค าว่า “สู่ระเบียบวาระการประชุม” ต่อไปเปิดไปหน้าที่ 2 ค าพูดของผม 
บรรทัดที่ 13  เปลี่ยนค าว่า “ดิฉัน” เป็น “กระผม” และมาที่หน้า 3 ค าพูดของผม
บรรทัดแรก เติมค าว่า “สภา”  และ  มาบรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า ประธานสภา 1 ออก
และค า พูดของผมช่วงที่  2 บรรทัดที่  2 ที่ ว่ างบประมาณพ.  ศ.  2564 ซึ่ ง
คณะกรรมการได้ไปญัตติได้เปิดรับค าแปลญัตติเปลี่ยนค าว่า”แปล” เป็น ”แปร” 
ต่อไปเปิดมาหน้าที่ 11  ขอให้เติมค าว่า “ข้อปัญหา” ตัดค าว่าข้อชี้แจงออก 
ของผมหมดแล้วครับมีท่านอ่ืนจะแก้ไขเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านรองประธานสภา
ครับ 

 
 นายมงคล  ช านาญการ  ผมขอแก้หน้าที่ 10 บรรทัดสุดท้าย เปลี่ยนจากค าว่า”สั้น”เป็นค าว่า ”แคบ” แล้วไป 
รองประธานสภา   หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 4 เปลี่ยนจากค าว่าสร้างวิหารไปติดถนน เปลี่ยนค าว่าติดเป็นค า 

ว่า “ไปทับทาง” ผมมีแค่นี้ครับ 
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นางล าดวน   จีนา  เรียนประธานสภารองประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านของดิฉันหน้า 7  
สมาชิกสภาเทศบาล  บรรทัดที่ 3 ค าว่า”ก็ขอ”ตัดค าว่า”ขอ”ออก เป็นค าว่าก็อยากจะให้กองช่างช่วย 

ส ารวจและซ่อมแซมดิฉันมีแค่นี้ค่ะ  
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุม เพื่อ 
ประธานสภา   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลไหล่หินสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่  

2 ประจ าปี 2563 นะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้การรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลไหล่หินสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  เมื่อวันพุธที่ 
26 สิงหาคม 2563 โปรดยกมือครับขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 
    ประจ าปี  2563  จ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาความเห็นชอบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยและมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติหัวหน้าส่วนราชการทุก 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ท่านครับ ผมสิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล 

ไหล่หินขอเสนอญัตติต่อสภาเพ่ือขอรับความเห็นชอบในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและมติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางสืบเนื่องเมื่อ 29 กันยายน 2563 ได้มี
การประชุม  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง เพ่ือประชุมบันทึกข้อตกลง ความ
ร่วมมือความการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าปางและเทศบาลต าบลไหล่หินกระท าเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 
2563 ในบันทึกข้อตกลงนี้จะท าโดยองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดล าปางกับ
เทศบาลต าบลไหล่หิน  ซึ่งได้ในบันทึกข้อตกลงนี้  ข้อที่ 1 สาระส าคัญของตรงนี้ก็
เพ่ือที่จะให้ทางเทศบาลและหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่จังหวัดล าปางมีความตกลงกันว่า
จะน าขยะมูลฝอยไปก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของจังหวัด
ล าปาง  ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีข้อบันทึกตกลงนี้ มีที่ร่วมข้อตกลงนี้ 48 แห่ง ทางจังหวัด
ล าปางและองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางได้ให้ทุก อปท. ในพ้ืนที่จะต้องไปท า
บันทึกตกลง เพ่ือน าขยะไปทิ้งที่ศูนย์ก าจัดขยะครบวงจรแห่งนี้ซึ่ง ณ เวลานี้ใน
เบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในข้อ 2 แล้วนะครับ 
ขยะที่เราจะเอาไปทิ้งได้ก็มีเศษ กระดาษเศษผ้าเศษอาหาร เศษถุงพลาสติก ภาชนะ
ใส่อาหารขวดพลาสติกตลอด จนสิ่งอ่ืนๆที่เก็บจากถนนตลาด และที่อ่ืนๆซึ่งเป็นไป
ตาม พรบ. 2535 แต่ไม่รวมถึงขยะที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อส่วน
ข้อที่ 2.2 ก็คืออัตราค่าใช้จ่ายเราจะต้องจ่าย กรณีท่ีเราน าเอาขยะไปก าจัดตามบันทึก
ข้อตกลงนี้จะมีค่าธรรมเนียมบริหารจัดการขยะ ณ เวลานี้ 150 บาทต่อ 1 ตัน หรือ 
ในอัตราไม่เกินตามที่กฎหมายก าหนดเพ่ือ เป็นค่าใช้จ่ายในการก าจัดนั่นหมายความ
ว่า ณ เวลานี้ยังก าจัดอยู่ที่ 150 บาทก่อน ถ้าวันหน้าการบริหารจัดการอาจจะมีการ
ขยับตามที่จะคิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่อไปส่วนข้อ 2.3 เราจะไม่สามารถน า
ขยะที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไปทิ้งได้ 1 คือขยะที่มีสารกัมมันตรังสีเจือปน 2 ขยะที่มี



 - 4 - 

เชื้อโรคอย่างเช่น รพ. สต.  3 ขยะมูลฝอยที่มีลักษณะระเบิดได้หรือเป็นวัตถุระเบิด 4 
ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม 5 สารเคมีอุตสาหกรรม 6 ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย 
และขยะกากอุตสาหกรรมส่วน ข้อที่ 2.4 คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ปฏิบัติตามค าแนะน าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง เพ่ือส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งยังไม่ได้ระบุในข้อตกลงนี้ ข้อ 2.5 เกิดความเสียหาย กับ
ผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางอันเนื่องจาก อปท.
ไม่ได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นและข้อ 2.6 
ก็คือจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัดส่วนข้อ 3 ขอบเขตความรับผิดชอบ
ทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันด าเนินกาก าจัดขยะเป็นเวลา 25 ปี นับตั้งแต่ ลงนาม
บันทึกข้อตกลงนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปตามกฎหมายก าหนดข้อ 3.2 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยินดีมอบให้ อบจ หามากไปก าจัดขยะโดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อบจ. สามารถน าเอาขยะมูลฝอยนี้ ไปให้บริษัทเอกชน 
ด าเนินการแทนในลักษณะการร่วมทุนได้และ อบจ. จะด าเนินการก าจัดขยะโดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ที่ถูกสุขลักษณะ เพ่ือน าไปผลิตไฟฟ้า นี่ก็คือข้อตกลงที่ทาง ท่านนายก
ธรรมรักษ์ เชียงพรหม ได้ด าเนินการไปเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม แต่ที่นี้บันทึกนี้จะมีผล
จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสภาได้ให้ความเห็นชอบตามบันทึกข้อตกลงนี้ด้วย แต่ในเบื้องต้น
นี้จากที่ผมได้ไปประชุมมาก็หมายความว่าเราจะอาจจะต้องเอาขยะไปทิ้งที่นั่นถ้าบอก
ขยะเราถูกปิด แต่ ณ เวลานี้บ่อขยะเราก็ยังด าเนินการต่อไปได้เอาไป แต่ที่เราไปถึง
ตอนนี้คือขยะที่อันตรายเช่นพวกหลอดไฟ เพราะฉะนั้นจึงต้องขอความเห็นชอบจาก
สภา เพ่ือที่ ให้ความเห็นชอบกับบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งเขายังไม่ได้บังคับว่าเราจะต้อง 
ให้เราไปทิ้งแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งบอกขยะเต็ม หรือว่าบ่อขยะเราถูกปิดเนื่องจากการไม่
ถูกสุขลักษณะก็จะต้องถูกปิดครับ 
ใจความส าคัญในบันทึกข้อตกลง มีดังนี้ครับ 

1. เทศบาล/อบต. ยินดีจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย ในอัตรา
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ในอัตรา 150 บาท ต่อตัน หรือในอัตราไม่เกินตามที่
กฎหมายก าหนด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.ล าปาง 

2. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันเป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากลงนาม
ในบันทึกนี้เป็นต้นไป หรือหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

3. เทศบาล/อบต. มอบหมายให้ อบจ.ล าปาง ท าหน้าที่ในการก าจัดขยะมูล
ฝอยตามท่ีเทศบาล/อบต. น าเข้ามาก าจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
ของ อบจ.ล าปาง โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ กฎหมาย        ที่เกี่ยวข้อง 

4. อบจ.ล าปาง สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้
เอกชนด าเนินการ หรือร่วมลงทุนกับเอกชนได้ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. อบจ.ล าปาง จะด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักวิชาการด้วยวิธีการแปรสภาพขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า 
กระผมจึงขอเสนอให้สภาพิจารณาในเบื้องต้น ขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับการท า MOU บันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลกับ อบจ.เพ่ือจะ 
ประธานสภา ได้น าขยะไปทิ้งท่ีศูนย์ก าจัดขยะรวมของ อบจ. ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเราลงนามในข้อตกลงไป

แล้วมันเป็นเรื่องของเราจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้หรือว่าอย่างไรแปลว่าของที่เขาห้ามก็มีอยู่ 
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ผมคิดว่าก็ไม่ใช่เป็นการบังคับว่าจะต้องไปนอกจากว่าของเราวัน
ใดวันหนึ่งมันเต็มเราก็จะต้องไปที่นั่นแต่ว่าช่วงนี้เรายังไม่มีความจ าเป็นที่จะไปแล้วก็
เอามาทิ้งท่ีบ้านเราก่อนแต่ว่าการประชุมวันนี้เราก็ต้องให้การรับรองบันทึกข้อตกลง
จะมีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบท่านอ่ืนจะอภิปรายอย่างไร เรียนเชิญท่าน
สุวรรณ  ศรีวิชัย ครับ  

 
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย เรียนประธานสภาผู้บริหารที่เคารพ ผู้บริหารทุกท่าน ตรงนี้ผมสงสัยว่า ที่ห้ามไม่ให้ไป 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทิ้ง แล้วเราจะเอาไปท าท่ีไหนถ้าเกิดว่าวันหน้าบ่อเราเต็ม ที่เป็นข้อห้าม 6 ข้อ ผมขอ 

ถามแค่นี้ครับ  
 

นายบุณยภู  บุญเรือง  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภา ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับอยากถามว่าถ้ายกมือ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ในข้อตกลงแล้วมีผลเลยหรือว่าต้องรอไปก่อน ยืดเวลาไปได้หรือไม่  
นางล าดวน จินา  เรียนประธานสภาผู้เข้าร่วมประชุมท่านถ้าหากเราตกลงแล้วขยะที่ข้อ2.1 คือบ้านเรา 
สมาชิกสภาเทศบาล เก็บอยู่แล้วและขยะ 6 อย่างที่ สท.สุวรรณพูดถึง สรุปแล้ว 6 ข้อเราก็ไม่มีปัญหาตรง

นี้ แต่เราไปมีปัญหาตรงข้อ 2.1 ขยะพวกนี้ เขาอนุญาตให้เราไปทิ้งได้แต่เราสามารถ
คัดแยกได้แต่ละหมู่ คิดว่า การที่เราจะเอาไปทิ้งแต่ละครั้งก็คงจะไม่เยอะแล้ว ถ้าบ้าน
เราทั้ง 6 หมู่สามารถแยกขยะได้ตามเป้า ที่เราวางไว้ก็คงจะไม่มีขยะไปหาปลายทาง
ในอนาคตถ้าเขาปิดของเรา ก็คิดว่าถ้าเราลงนามไปเราก็คงจะเสียงบประมาณไม่มาก
นักแต่ถ้าเราเอางบประมาณของเราท าให้แต่ละหมู่คัดแยกขยะ อย่างเช่นถุงพลาสติก
ที่บ้านเรามีมากถ้าเรามีเครื่องล้างท าความสะอาดในต าบลเราก็จะดี  
ก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะ   

 
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย ผมขอถาม ถ้าเราลงนามแล้ว แต่ว่าเราไม่มีขยะส่งให้เขาเขาจะบังคับเราหรือเปล่า  
สมาชิกสภาเทศบาล อย่างเช่นว่าจะต้องส่งเดือนเท่านี้เท่านี้ผมกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้น ถ้าไม่มีก็ดีครับผม

กลัวเขาจะก าหนดว่าจะต้องส่งเดือนละกี่ตันก่ีตันผมมีเรื่องชี้แจงเท่านี้ครับ 
 
นายธนา   แก้วจักร  เรียนประธานรองประธานและผู้เข้าร่วมประชุม ว่าข้อตกลงเรากว้างเกินไป สมมุติว่า  
สมาชิกสภาเทศบาล ขยะที่เราไปขว้างเกิดระเบิดขึ้นมา เพราะว่ามันมีหลายแห่งที่เอาไปขว้างถ้าเป็นอย่าง

นี้แล้วเราจะท าอย่างไรผมก็มีเรื่องจะแจ้งเท่านี้ครับ 
 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้อง 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ขอขอบคุณทางสมาชิกทุกท่านที่ได้กรุณาขอสอบถามข้อสงสัยต่างๆอันดับแรกขยะติด 

เชื้อที่เรากังวลใจกันว่าขยะที่มีการปะปนของเชื้อโรคของสถานพยาบาลต่างๆ ณ เวลา
นี้ ขยะติดเชื้อของทาง รพ.สต. จะต้องเอาไปก าจัดที่ โรงพยาบาลเกาะคาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากังวลใจในเรื่องขยะติดเชื้อก็ไม่น่าห่วงส่วนในข้ออ่ืนๆของเราไม่อยู่
ในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมขยะประเภทนี้ไม่มีในพ้ืนที่เราส่วนเรื่องของการท าสัญญามี
ผลไหมมันมีผลทันทีครับแต่ไม่มีสภาพบังคับว่าเราจะต้องไปทิ้งเราจะต้องไปทิ้งวันละ
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กี่ตัน อันนี้ ไม่ได้บังคับเรา แต่ข้อส าคัญที่สุดก็คือในพ้ืนที่ของเราในหน่วยงาน
สาธารณสุข หรือหน่วยงานต่างๆมาตรวจของเราเราจะต้องบริหารจัดการขยะเองให้
ได้ และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รถขยะของเราทุกวันนี้ ในข้อเท็จจริงเราไม่
สามารถขนขยะไปทิ้งทุกวันได้เพราะว่าไปกลับร้อยกว่ากิโลเมตรรถเราก็พังแล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จ าเป็นก็จะมีสิ่งส าคัญต่อไปที่ผมจะได้หารือ ในล าดับต่อไป แต่ใน
เบื้องต้นจะขอความเห็นชอบการท า MOU เรื่องนี้ ผมก็ขออนุญาตน าเรียนเท่านี้ครับ 
 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ขอบคุณท่านปลัดครับผมคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคตข้างหน้า มันอาจจะมีความ 
ประธานสภา จ าเป็น ต้องใช้บริการของ อบจ. เกี่ยวกับการก าจัดขยะเพราะว่าการหาที่ทิ้งขยะใน

เขตพ้ืนที่เราอาจจะมีจ ากัดถ้าเราไม่ร่วมท า MOU กับทาง อบจ. เกิดวันหน้ามีปัญหา
ขึ้นมาก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับทาง อบจ.ก็จะไม่ให้เราไปทิ้งนะครับผมคิดว่าเรา
น่าจะเห็นชอบเพ่ืออนาคตข้างหน้า ถ้าไม่มีใครเสนออะไรอีกผมจะขอมติในที่ประชุม
นะครับ เรื่องพิจารณาความเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางบันทึกข้อตกลงที่ปลัดได้ชี้แจงไป
แล้ว ที่นายกไปเซ็นแล้วแต่จะสมบูรณ์ได้ต้องมีความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน ผมจะขอมติว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นชอบในบันทึกข้อตกลงนี้ มีผู้ใดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  จ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ 
0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5    ขอหารือวันจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม ครับผมขอ 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ อนุญาตแจ้งเรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ทางผมเองปฏิบัติหน้าที่นายกได้ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือจะซื้อรถบรรทุกขยะ
จ านวน 1 คันเป็นรถบรรทุกขยะประเภทขนาด 6 ล้อแบบบดอัดท้ายมีขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า10 ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ าหนักขยะมูลฝอยได้ 5000 กิโลกรัม 
ซึ่งขอรับการสนับสนุนไปเป็นเงิน 2 ล้าน 4 แสนบาท เรื่องต่อมาก็คือ หารือวันจัดเก็บ
ขยะ ก็เนื่องจากว่า ณ เวลานี้ทางเทศบาลร่วมกับส านักสิ่งแวดล้อมเราได้รณรงค์ใน
การคัดแยกขยะที่ต้นทางเป็นระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาปริมาณขยะในบ้านเราบาง
คนก็ให้ความร่วมมือ อย่างเช่นบ้านแม่ฮวก รถขยะเราก็ไม่ต้องเข้าไปเก็บแล้ว แต่ว่า
หมู่บ้านอ่ืนๆตั้งแต่หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 เพราะว่าตอนเราไปเก็บอาทิตย์
ละ 2 วันปรากฏว่าปริมาณขยะบางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือบางคนก็ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี การที่เราไปเก็บที่เหลือ 5 หมู่บ้านเราเก็บหมู่บ้านอาทิตย์ละ 2 วัน บาง
บ้านก็มีขยะเยอะบางบ้านก็ไม่มีขยะเลยท าให้การวิ่งของรถแต่ละครั้งมีผลกระทบใน
ค่าใช้จ่ายต่างๆก็เลยมีความคิดว่ามันมี 2 ประเด็นที่ผมได้หารือกับทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และส านักสิ่งแวดล้อม ว่าเราจะเก็บเป็นวัน จะดีไหมสมมุติว่า วันนี้จะเก็บ
ขยะอินทรีย์ทั้งหมดหรือว่า เฉพาะขยะมูลฝอยทั้งหมดหรือว่าเราจะลดวันเก็บจาก 2 
วันเหลือแค่ 1 วัน เช่นหมู่ 1 เก็บวันจันทร์ หมู่ 2 เก็บวันอังคาร หมู่ 4 เก็บวันพุธ มัน
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จะดีหรือไม่ก็เลยต้องหารือจากสภาว่าจะมีความเห็นในลักษณะใด ถ้าเราไม่บังคับมัน
ก็จะเหมือนเดิม ตามความเคยชินตามความสบาย ถ้าเราบังคับมันก็จะเกิดการตื่นตัว 
ต่อไปคนที่ทิ้งขยะเยอะเราก็จะเก็บค่าขยะสูงขึ้นส่วนคนที่ไม่ทิ้งขยะเลย เราก็จะไม่
เก็บ ซึ่งแนวทางนี้น่าจะเป็นธรรม ก็เลยจะต้องหารือ กับทุกท่านว่าสภามีความคิดเห็น
อย่างไร เสร็จแล้วผมจะน าไปประชุมประชาคมกับชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านกับผู้น า
อันดับแรกก็คงจะต้องขอความเห็นชอบจากสภาว่าเห็นเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ  
 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงกับสภา เกี่ยวกับการเก็บขยะและรถขยะ ซึ่งเมื่อก่อนนี้ 
ประธานสภา ผมก็ขอนะครับรถขยะแบบอัดท้าย แต่ว่างบประมาณไม่พอ ซึ่งต่อไปถ้าเราได้รถมีมา

ปริมาณขยะถ้าหากว่าทุกหมู่บ้านมีการคัดแยกขยะที่ต้นทางปริมาณขยะจะเหลือน้อย
ที่สุดหรือว่าอาจจะไม่มีเลยอาจจะเป็นต าบลปลอดขยะก็ได้ ซึ่งการหารือครั้งนี้ แล้วจะ
ท าอย่างไรให้ประหยัดต้นทุนค่าน้ ามันค่าสึกหรอรถท่ีวิ่งวันละ 2 เที่ยวแล้วจะท า
อย่างไร อาจจะเป็นอาทิตย์ละวันแต่ละหมู่บ้าน เช่น หมู่ 1 วันจันทร์ หมู่ 2 วันอังคาร 
หมู่ 4วันพุธ หมู่ 5 วันพฤหัสบดี หมู่ 6 วันศุกร์เป็นแบบนี้จะดีหรือไม่  เราลองมาคุย
กันเรียนเชิญท่านประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ 

 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านความเห็นของผมเรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับขยะ ผมดูการเอาขยะ เอามาวางไว้หน้าบ้านเพ่ือรอเก็บผมคิดว่า ผมว่าถ้าเก็บ

วันเดียวมันจะมีปัญหาก็คือพอมันรถเขาจะเอาไปขว้างในป่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผมคิดว่าถ้าไปมันจะมีปัญหาแต่ส าหรับคนที่มีขยะน้อยก็ผมไม่มี
ปัญหา ทุกครั้งเราจะเก็บอาทิตย์ละ 2 วันเราจะเลื่อนไปเก็บเป็น 2 อาทิตย์ 3 วันให้
มันลดลงจะได้หรือไม่ผมกลัวมันมีปัญหาในเรื่องการเอาขยะไปทิ้งในป่าผมขอเสนอ
ดังนี้ครับ 

 
นางล าดวน   จีนา  เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันอยากจะทราบว่าปริมาณขยะที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เก็บในแต่ละหมู่บ้านมีบ้านละกี่ตัน จะได้มาค านวณว่าเราจะเก็บอย่างไร อย่างที่ท่าน

ปลัดพูดมาว่าบ้านไหนมีขยะมากก็จะเก็บค่าขยะมากบ้านไหนมีขยะน้อยก็จะเก็บค่า
ขยะน้อยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีดิฉันเห็นด้วย แต่ดิฉันอยากรู้ว่าบ้านไหนมีปริมาณขยะมากสุด
แล้วเราจะได้มาค านวณได้ว่าเราจะเก็บอย่างไรดิฉันก็มีแค่นี้ค่ะ 

 
นายมงคล  ช านาญการ เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิกทุกท่าน ส าหรับผมมี 
ประธานสภา ความคิดเห็นว่าถ้าเราเก็บอาทิตย์ละวัน ผมว่าเขาจะเอาขยะไปทิ้งในป่าแน่นอน เช่น

ป่ามะกอกก็ยังมีอยู่นะครับคนที่ทิ้งขยะในป่าผมเห็นเยอะเลยขยะที่อยู่ในป่า ผมคิดว่า
เป็นความคิดที่ดีนะครับเรื่องนี้แต่ก่อนที่เราจะท าเราต้องไปประชาคมชาวบ้านก่อน 
อยู่ๆถ้าเราจะท าไปก็จะมีปัญหาแน่นอนหลายอย่างหนึ่งผมมีข้อเสนอว่าอย่างถ้าเราจะ
รู้ว่า บ้านไหนมีขยะมากหรือน้อยเราจะท าแบบเทศบาลเกาะคาแม่ยาวได้หรือไม่ที่
ขายถุงขยะ หรือว่าเราจะหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไร แต่เราก็ต้องไปท าความ
เข้าใจกับชาวบ้านในการคัดแยกขยะให้ขยะจากต้นทางน้อยลงกว่านี้ ผมมีเรื่องแค่นี้
ครับ 
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นางล าดวน   จีนา  เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุม ขอเสริมตรงที่ว่าขยะเกาะคาแม่ยาวเดี๋ยวนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขาไม่ให้จ าหน่ายถุงแล้วนะคะเพราะว่าผิดระเบียบ แต่มันไม่ดีตรงที่ว่าไม่มีการคัด

แยกขยะทุกอย่างเอาทิ้งในถุงหมด ตอนนี้เขาก็จะต้องเอาไปทิ้งที่ที่ทิ้งขยะของ อบจ. 
ที่บ้านของเขาถือว่าขยะมากที่สุด เศษน้ าแกงอะไรต่างๆก็ที่นั่นหมดส่งกลิ่นเหม็น 
อย่างบ้านเราที่เอาไปทิ้งในป่า ถ้าเป็นบ้านเข้าซ้อนดิฉันคิดว่าไม่มีเพราะระยะทางมัน
ไกล บางครั้งก็อาจจะเป็นคนต่างบ้านขอยกตัวอย่างของเกาะคาเขาจะไม่ให้ใส่ถุงปุ๋ย 
ทุกคนที่นั่นเอาขยะใส่ถุงปุ๋ยแล้วเอามากินที่ในป่าบ้านเรา อย่างบ้านหมู่ 1 บางบ้านก็
คัดแยกเศษอาหารออก เอาไปให้ไก่บ้างเอาไปใส่ต้นไม้บ้างเป็นปุ๋ย ชาวบ้านเอ็นดูคน
เก็บขยะ ก็เป็นการดี แต่บ้านอ่ืนก็ไม่รู้ แต่ว่าถ้าบ้านเราจะเก็บอาทิตย์ละวันดิฉันว่าดี
และเห็นด้วย อีกเรื่องนึงที่ฉันคิดว่าอยากจะให้เทศบาลซื้อกังหันที่ล้างถุงพลาสติก 
เพ่ือที่ล้างแล้วเราจะไปส่งให้ scg  ดิฉันก็มีเรื่องชี้แจงเท่านี้ค่ะ  

 
 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่กรุณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยการที่มอง 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ระยะยาวในวันข้างหน้าถึงภาระค่าใช้จ่ายที่เทศบาลจะต้องรับผิดชอบ ในทุกวันนี้บ่อ 

ขยะของเรามีขยะเยอะมาก สูงจนจะท่วมหลังคา แต่ว่าการที่เราจะตามใจชาวบ้าน
เขาก็จะมีความสบาย เอาง่ายเข้าว่าแต่ถ้าเราบังคับสักนิด บางอย่างที่ไม่ควรจะเอาไป
ทิ้งก็สามารถที่จะต้องแยกได้  อย่างเช่นเศษอาหารน้ าแกงก็น ามาท าปุ๋ยได้ เดี๋ยวนี้มัน
ไปเกี่ยวพันกับทุกบ้าน ถึงชุมชนถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ อย่างที่เราขอความ
เห็นชอบไปมันก็คือค่าใช้จ่ายทั้งนั้น  ถ้าอย่างนั้นผมก็จะด าเนินการตรงนี้ไปก่อนแต่ถ้า
สมาชิกมองว่า เชิญสมาชิกเชิญประธาน อสม. เชิญก านันผู้ใหญ่บ้านมาคุยกันว่า เอา
แบบนี้ดีไหม แต่ถ้าหารือในที่ประชุมว่าเก็บแบบนี้แหละเดินแบบนี้ต่อไปก็ที่ประชุมว่า 
เราก็ท าแบบนี้ต่อไป ก็ไม่ถึงขั้นจะต้องเดือดร้อนอะไรมากมาย แต่ผมเป็นห่วงในระยะ
ยาวที่จะเกิดขึ้นว่ามันจะกระทบต่อหมู่บ้านต่อชุมชน  ทุกหน่วยงานที่มาหาเราที่มา
ประชุมกันก็จะมีแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งนั้น สังเกตว่าเวลาเราไปท าประชาคมเวลาเรา
ไปคุยกับชาวบ้าน สิ่งที่ชาวบ้านตื่นตัวคือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีเรื่องสุขภาพที่ดี ผมก็เลย
มองเห็นว่าในเมื่อชุมชนเราต้องการ แบบนี้เราก็น่าจะท าเรื่องนี้ไปสู่เป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของแต่ละหมู่บ้านในเบื้องต้นก็น าเรียนเพ่ือให้สมาชิกไปหารือกันอีกรอบนะ
ครับ 

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ขอบคุณท่านปลัดครับผมขอเสริมนิดนะครับเรื่องขยะ มันคงคิดว่าเป็นเรื่องยากถ้า 
ประธานสภา   เราแยกจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับไม่ต้องไปซื้อถังสีเขียวสีแดงอะไรมา 

เพราะฉะนั้นการแยกขยะจากต้นทางเป็นวิธีการที่เห็นผลที่สุด และดีที่สุดด้วยถึงเรา
จะลดได้ไม่ถึง 100 เปอร์เซ็นต์แต่ลดได้ถึง 70 - 80 เปอร์เซ็นต์เราก็พอใจแล้ว เราก็
ต้องช่วยกันเพ่ือให้ต าบลของเราเป็นต าบลปลอดขยะให้ได้นะครับ ตามท่ีได้เสนอมาว่า
จากที่เราเก็บขยะสัปดาห์ละ 2 วัน ลดลงเหลือสัปดาห์ละ 1 วัน ผมคิดว่า มีความ
คิดเห็นเหมือนกับท่าน สท.ล าดวนว่าควรเก็บสัปดาห์ละ 1 วันก็พอ อันนี้ก็เป็นความ
เห็นชอบของสภาเราครับว่าควรเก็บสัปดาห์ละ 1 วัน ต่อไปเราก็จะไปท าประชาคม
หมู่บ้าน ไปบอกกล่าวแล้วเขาจะมีความเห็นอย่างไรก็ว่ากันอีกครั้ง  เราก็จะขอมติในที่
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ประชุมสภาของเราเลยละกันนะครับว่า เห็นชอบหรือไม่ว่าต่อไปเราจะเก็บขยะ
หมู่บ้านละ 1 วันต่อ 1 อาทิตย์มีท่านใดเห็นชอบยกมือครับ    

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จัดเก็บขยะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หมู่บ้านละ 1 วัน 
ต่อ 1 อาทิตย์  จ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องการพิจารณาความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 

2565 อุดหนุนเฉพาะกิจรายการค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ครุภัณฑ์ขยะ)  

ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการใน 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องที่จะขอรับความเห็นชอบที่จะให้ทางสภาในการที่จะพิจารณา 

ว่าคืนเงินงบประมาณปี 65 ได้แจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนใน
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งช่วงที่ผมปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีมีความเห็นว่าในส่วนของค่าครุภัณฑ์ด้วยสภาพรถขยะของ
เทศบาลที่เรามีอยู่ 2 คันคันแรกเป็นรถบรรทุกขยะแบบล้อเปิดข้างเทท้ายจ านวน 1 
คันซึ่งได้รับจัดสรรเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วซึ่งปัจจุบันมีสภาพช ารุดตามสภาพการใช้งาน
และคันเป็นรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตันเปิดข้างเทท้ายซึ่งใช้เก็บขยะได้ไม่เยอะแต่
เหมาะสมส าหรับการเข้าซอยเล็กๆซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่เราเข้าไปเก็บมักจะ 
สามารถที่จะใช้รถ 6 ล้อได้  จึงมีความจ าเป็นที่จะขอรับการสนับสนุนรถขยะแบบบด
อัดเทท้ายซึ่งรายละเอียดทั้งหมดผมได้ชี้แจงไปคร่าวๆแล้วตามเอกสารที่ได้ให้ทุกท่าน
นะครับ 
 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมเห็นด้วยในการจัดซื้อรถขยะเพราะว่าเราจะได้ปริมาณมากและลดคนงานลง อย่าง

ที่ท่านประธานว่า แต่ผมอยากจะเรียนถามว่างบสนับสนุนสถาบันที่เราจะขอจะมี
ผลกระทบกับแผนพัฒนาเราหรือไม่ 

 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านคือเงินอุดหนุนที่ขอรับการ 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ อุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนจะ มีอยู่ 2 ประเภทก็คือเงินอุดหนุนทั่วไป  

เวลาจัดสรรก็จะแบ่งตาม 2 ประเภทประเภทที่ 1 ประเภทที่ 1 คือแบ่งตามรายชั้น
เทศบาลจะได้รายชั้นเท่ากัน อย่างเช่นเทศบาลนครก็จะได้เท่ากันหมดเทศบาลเมืองก็
จะได้เท่ากันหมด และส่วนหนึ่งก็คือแบ่งตามจ านวนประชากร ถ้าเทศบาลไหนมี
ประชากรมากก็จะได้มากสมมุติว่ารายละ 2,000 หัว ส่วนนี้เขาก็จะจัดสรรมาให้ 
เสร็จแล้วก็จะเอาเงินรายชั้นกับประชากรรายหัวมาบวกกัน อันนี้จะไปเป็นเงินอุดหนุน
ทั่วไป ส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเงินที่ไม่เกี่ยวพันกับจ านวนประชากรรายชั้น
เทศบาลเลย เขาจัดสรรให้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของท้องถิ่นที่ขอไปถ้า
ท้องถิ่นไหนที่มีความพร้อมมีความจ าเป็นเขาก็จัดสรรให้ไม่ต้องกังวลว่าถ้าได้ตรงนี้เงิน
ส่วนอื่นจะหายไปเพราะมันเป็นเงินคนละกระเป๋ากันไม่เกี่ยวพันกัน ขอบคุณครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ขอบคุณท่านปลัดครับ มีท่านใดจะชี้แจงอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติสถานที่ 
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ประธานสภา ประชุมสภา เทศบาลต าบลไหล่หินของเราเพ่ือให้ความเห็นชอบการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่าย พ. ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการค่า
ครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครุภัณฑ์
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายผมขอมติเลยนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนดังกล่าวโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 
2565 อุดหนุนเฉพาะกิจรายการค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ครุภัณฑ์ขยะ) จ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องการพิจารณาเห็นชอบ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 ในพื้นที่เทศบาลต าบลไหล่หิน
ประเภท 1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์สัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์น้ าสัตว์เลื้อยคลาน 
แมลง ข้อ 1.2 การเลี้ยงสุกร ข้อ 1.4 การเลี้ยงเป็ด ห่าน ไก่ นก 

ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  เรียนประธานสภาสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านการพิจารณาเห็นชอบเกี่ยวกับ 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ การไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเป็นโรงเลี้ยงสัตว์เพ่ิมเติมในพ้ืนที่เทศบาลต าบลไหล่ 

หินได้แก่ ฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่ 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลไหล่หินมีการประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่เป็นจ านวนมากซึ่งก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญต่อทั้งสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลไหล่หินได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบทางด้านกลิ่นที่เกิดจากการประกอบกิจการ
ดังกล่าวฯ บ่อยครั้ง ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน
พิจารณาเกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารเป็นโรงเลี้ยงสัตว์ได้แก่ ฟาร์มสุกร
และฟาร์มไก่ ในพ้ืนที่ ส าหรับการพิจารณาในครั้งนี้ก็เพ่ือรักษาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนขอเรียนเชิญในที่ประชุมได้โปรดพิจารณาครับ  

       
นายมงคล  ช านาญการ ส าหรับการเปิดให้ผู้ประกอบการมาท าฟาร์มในต าบลเรา  เราก็เป็นห่วงนะครับ  
รองประธานสภา เพราะว่าตอนนี้ก็ลามไปเรื่อยๆ มันจะมีปัญหาผลกระทบในภายหน้ากับพ่ีน้องเรา

ชาวบ้านของเราหลายคนไปซื้อที่ใกล้ๆบ้านผมไปสร้างฟาร์มผมก็ได้คัดค้านไปหลาย
ราย ผมว่าเทศบาลของเราเห็นควรที่จะปิดตรงนี้ไม่ต้องให้สร้างอีกต่อไป ถ้าเอาให้คน
นี้ก็จะต้องให้คนต่อๆไป เช่นตัวอย่างต าบลใหม่พัฒนาเมื่อก่อนที่แถวนั้นมีราคาเดี๋ยวนี้
ไม่มีราคาแล้วเพราะว่า ไม่มีใครไปซื้อมีแต่เจ้าของฟาร์มที่ไปกดราคาชาวบ้าน ผมเลย
เป็นห่วง เราควรจะปิดไม่ควรอนุญาตให้สร้างอีกแล้วนะครับ 

นายสุวรรณ  ศรีวิชัย เรียนประธานสภารองประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีความเห็นว่า 
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สมาชิกสภาเทศบาล การที่เราจะให้สร้างหรือไม่ให้สร้าง เราก าหนดระยะได้หรือไม่ ถ้ามีฟาร์มเกิดขึ้น เราก็
จะมีภาษีเข้าเทศบาลเรา อย่างไรเราก็มาลองพิจารณากัน 

นายธนา   แก้วจักร  ผมมีความเห็นอย่างหนึ่งว่าตามหลักปศุสัตว์เขาให้ประกอบการสิ่งแวดล้อมให้ห่างจาก  
สมาชิกสภาเทศบาล  แหล่งน้ า 1 กิโลครึ่งห่างจากหมู่บ้าน 3 กิโลเมตร ถ้าอย่างนั้นก่อสร้างไม่ได้ นะครับ 
 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  ส าหรับเรื่องภาษี ตอนนี้กฎหมายภาษีที่ดินและโรงเรือนออกกฎหมายขึ้นมาใหม่ ท่าน 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ จะสังเกตว่าทุกๆปีที่ไหนที่ว่างเปล่าจะเสียภาษีมาก แต่ปรากฏว่าฟาร์มหมูฟาร์มไก่ 

เสียภาษีน้อยกว่าหาบ้านพักบ้านพักอาศัยครับเพราะเขาตีเป็นการเกษตร ไม่ใช่เป็น
ธุรกิจซึ่ งมันไม่คุ้มกับสุขภาพอนามัยของเราเลยในส่วนนี้ก็ค่อนข้างมีปัญหา
พอสมควร  ที่เราจะขอระงับไม่ให้มีการสร้างต่อไปนะคือปัญหาที่จะเกิด เราก็ได้รับ
การร้องเรียนต่างๆ แล้วถ้าความเก่าที่หมดสภาพแล้วจะขอสร้างใหม่ เราก็ไม่ให้สร้าง
แล้วเพ่ือที่จะได้ตัดปัญหาไป ได้แต่เราจะไม่ให้ท าแล้ว เพราะมันจะเกิดปัญหาในระยะ
ยาว เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อในชุมชนของเรา ก็ต้องขอความเห็นชอบจากทางสภา
ของเราขอบคุณครับ  

นายสุวรรณ  ศรีวิชัย เรียนประธานสภาที่เคารพและฝ่ายบริหารครับ ถ้าเป็นทางที่ท่านปลัดบอกผมก็มี 
สมาชิกสภาเทศบาล  ความเห็นว่าไม่ควรที่จะให้สร้าง ในความคิดของผมหากฟาร์มที่ช ารุด ผุพัง จะมาขอ 

อนุญาตสร้างต่อ ผมก็ไม่อยากให้สร้างต่อถ้าจะพังก็ให้มันพังไป แบบนี้ได้หรือไม่ครับ 
 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลละเอียดของเราเลยนะครับว่ามีสมาชิก 
ประธานสภา   ท่านใดเห็นชอบเกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารโรงเลี้ยงสัตว์ประเภทโรง 

เลี้ยงหมู โรงเลี้ยงไก่ไม่อนุญาตนะครับ โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารโรงเลี้ยง

สัตว์ประเภทโรงเลี้ยงหมู โรงเลี้ยงไก่จ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออก
เสียง 0 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ในวาระนี้เราจะมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการของพ่ีน้องชาวบ้านเรา 
ประธานสภา ปัญหาเรื่องอะไรบ้างผมขออนุญาตพูดก่อนเลยนะครับปัญหาเร่งด่วนก็คือเข้าเปลือก

มันถูก ปีที่แล้วราคา 12 บาทปีนี้เหลือ 8 บาทกว่า ต้นทุนการผลิตของเราก็เหมือน
เก่ายิ่งแพงกว่าปีที่แล้วนี่คือปัญหาทุกคนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการเก็บเกี่ยวต้อง
อาศัยรถดูดก็แพงขึ้นกว่าเก่า เมื่อวานผมก็จะปรึกษากับท่านก านันแล้วว่าเราจะ
ก าหนดได้หรือไม่ว่าก าหนดราคาว่าไร่ละเท่าไหร่ ส าหรับรถดูดที่เข้ามาในพ้ืนที่ ให้
สมควรแล้วพออยู่กันได้ เราก็จะมาพูดกันในเรื่องอ่ืนๆเลยนะครับ มันน่าจะมี
มาตรการ มีปัญหาหนึ่งก็คือค่าเช่าที่ ขายของอย่างเกาะคา คนบ้านแม่ฮวกก็ไปเช่า
คูหาหนึ่งส าหรับขายของ ตกเดือนละประมาณ 6 ถึง 7,000 บาท ผลกระทบก็คือท า
ให้สินค้าแพงขึ้นผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าในราคาแพง แต่ถ้าขายแพงไป ก็ขายไม่ได้
อีก มันจะมีกฎหมายหรือไม่ที่ควบคุมค่าเช่าไม่แพงเกินไปมาถึงบ้านเราตอนนี้ก็คือ เรา
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จะก าหนดได้หรือไม่ในการควบคุมรถดูดข้าวไม่ให้แพงเกินไป อยากจะปรึกษาท่าน
ปลัดว่าเราจะก าหนดรถดูดข้าวในราคาที่ก าหนดได้หรือไม่  

 
นายมงคล  ช านาญการ ผมจะเสริมอีกนิดเรื่องราคารถดูดข้าว อันนี้ผลมาจากการแย่งรถของชาวบ้านและ 
รองประธานสภา เสนอราคาให้เจ้าของรถเอง มันก็เลยเป็นบรรทัดฐานให้กับเขา ตัวอย่างของผมตอน

แรกคิดราคาของผม  800 บาท แต่พอมีคนเสนอให้ 900 บาท ก็ไปดูดให้เขาเลย 
จนผมจะต้องจ่ายจ านวน 900 บาท ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราจะก าหนดราคาได้เราต้อง
เรียกเกษตรกรมาคุยกัน ผู้น าก็ต้องมาคุยกัน ตั้งราคาให้มันเป็นมาตรฐาน อันนี้ก็เป็น
ประสบการณ์ที่ผมไปเจอมานะครับ  

 
นางล าดวน   จีนา   เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเรื่องนี้มันพูดยากอันแรกก็คือนายหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล  ไร่ไหนที่ดูดยากก็จะขึ้นราคาของเขาเลยตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้ ตกลงไร่ละ 800 บาท  

แต่ พอไปเห็นหน้าเขาเป็นน้ าในหน้าก็เลย กระซิบกับรถเลยกลายเป็น 1,300 บาท 
เจ้าของนาก็เลยบอกว่าไม่สงสารผมเหรอข้าวผมก็ได้น้อย เจ้าของรถก็เลยเอาราคา 
1,000 บาท อันนี้อยู่ที่นายหน้าล้วนๆ บางที่เป็นหญ้าก็ไม่ดูดให้เขาเลย เพราะฉะนั้น
มันอยู่ที่พวกเรา 
 

นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  เรียนประธานสภาที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเรื่องนี้ผมได้ข้อมูลมาผมขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ถาม ท่านปลัดเลยนะครับผมได้ข้อมูลมาเรื่อง เด็กที่บ้านแม่ฮวก ผมก็เลยถามไปว่า  

เอาหลานไปเข้าโรงเรียนที่ไหนเค้าก็ตอบว่าโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กแต่ไปเข้าบ้านหนอง 
หล่าย ผมก็บอกไปว่าท าไมไม่เอามาเข้าที่ศูนย์เด็กเล็กไหล่หิน เขาว่าไม่ได้งบประมาณ
หมดเขาไม่รับ   ผมก็สงสัยว่าท าไมศูนย์เด็กเล็กเทศบาลถึงไม่รับเด็กเข้าไว้ ผมจึง
อยากจะขอสอบถามว่าเป็นความจริงหรือไม่ที่งบประมาณหมด หรือว่าเทศบาลเรา
ก าหนดว่าจะต้องรับเด็กจ านวนเท่านั้นเท่านี้ เขาบอกผมมาแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะว่า
อย่างไร ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร ผมขอสอบถามเท่านี้ครับ  
 

ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  ขอบคุณทุกท่านที่ได้เสนอเรื่องนี้มานะครับ ปัญหาที่เกิดข้ึนเรื่องข้าวส่วนหนึ่งที่ราคา 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ของบ้านเรามันแพงกว่าสุโขทัยผมรู้สึกว่า บางที่ก็ไล่ละแค่ 200 รู้สึกค่าไถจะ 120 

บาท ต้นทุนที่นั่นค่อนข้างถูกเพราะว่านาที่นั่นเป็นนากว้าง เป็นผืนเดียว จริงๆแล้ว
เรื่องนี้ในส่วนของบ้านเราถ้าเราวางแผนกันระยะยาว จะต้องลงทุนเรื่องของ ล้มคันนา
และปรับให้มันเท่ากัน มันจะง่าย เรื่องต่อมาก็คือก่อนล่วงหน้าประมาณซักเดือนถึง 2 
เดือน เราต้องท ารายชื่อและท า Zone สมมุติว่าทุ่งนาแขมดูดกี่เจ้า เราก็ต้องเรียนกัน
ไปเลยและวางแผนแบบนี้และก็จัดคิวเจ้าของนาก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเฝ้ารถเป็น 
2-3 วัน แต่ถ้าเราวางแผนไว้แบบนี้เราก็จะรู้เลยว่ารถจะเข้าในโซนไหน และเราก็
จะต้องคุยกับนายหน้าทั้งหมดและคุยกับเจ้าของรถ คันนี้ไปลงโซนนี้  คันนั้นไปลงโซน
นั้น ถ้าเราจัดระบบนี้ได้มันจะง่ายเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องนี้เราจะต้องมาคุยกันทั้ง
ต าบลเอาทั้งต าบลมาคุยกันเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาคุยกัน ถ้าจะให้ได้ผลก็จะต้องคุยกัน
ในลักษณะนี้ และปีหน้าถ้ามีการประชุมประชาคมเราก็จะต้องเอาเรื่องนี้มาคุย และ
เอาแผนที่มากางใส่กันมีกี่นากี่ไร่  ที่เท่าไหร่ เรียงไปเจ้าที่ 1 เจ้าที่ 2 เจ้าที่ 3 มันจะ
ประหยัดเวลาและเรื่องการเอาเปรียบ ของค่าใช้จ่ายของต้นทุนถ้าเรามีข้อก าหนดว่า
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ถ้ามันเป็นนาแบบนี้ บางอย่างมันไม่คุ้มค่าต้นทุนส าหรับเขา อย่างเช่นไร่ของผมมีแต่
หญ้า อันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาแต่ถ้าข้าวล้มก็คิดอีกราคาหนึ่งบวกไร่ละ 50 หรือไร่ละ 
100 มันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่จัดการด้วยระบบชุมชนแล้วมาคุยกัน มันก็จะรุนแรง
ขึ้นก็จะผิดใจกันเราคงจะต้องเอามาคุยกันในปีหน้าปีหน้าถ้าจะเริ่มท านาแล้วก็ต้อง
เริ่มคุยกันเพื่อป้องกันทุกอย่างการเอารัดเอาเปรียบกัน มาท่ีเรื่องของเด็กนะครับจริงๆ
แล้ว มันต้องดูประกาศถ้าเราประกาศบอกว่าต้องรับ 2 ขวบ 2 ขวบครึ่ง 3 ขวบ 3 
ขวบครึ่ง มันก็จะเบิกได้ตามเกณฑ์ แต่ถ้าเด็ก ขวบ 8 เดือนเราก็จะเบิกตรงนั้นไม่ได้
มันต้องดูหลักเกณฑ์ตรงนี้แต่ถ้าถามว่างบหมด มันไม่หมดเพียงแต่ว่างบที่เบิกได้
ถูกต้องมันอาจจะไม่มีอย่างเช่นขวบ 8 เดือน  สตง.บอกว่าอันนี้เบิกได้นะอันนี้เบิก
ไม่ได้นะแบบนี้  มันก็เลยอาจจะไม่เข้าใจกัน แต่ถ้าประมาณหมดจริงๆผมสามารถที่จะ
โอนจากตัวอ่ืนเข้ามาช่วยได้ ในส่วนของเกาะคาแม่ยาวผมก็ไม่ทราบว่าในประกาศเขา
ว่าอย่างไรก็ต้องไปดูอีกทีนึง อาจจะเป็นการเก็บเพ่ิมในส่วนของค่าอาหาร ก็เป็นได้ 
แต่เดี๋ยวผมก็จะต้องประชุม ให้ทางหัวหน้าทางการศึกษาเข้าไปประชุมท าความเข้าใจ
กับครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ืออธิบายให้เข้าใจให้ทั้งครูและผู้ปกครองเด็ก ว่าท าไมถึงไม่รับและ
เราจะต้องไปประชุมว่าถ้าต่อไปถ้าจะรับผู้ปกครองจะต้องจ่ายเพ่ิมในส่วนไหน คือบาง
ทีเขากังวลว่ากลัวเอาเด็กมาเรียน แล้วเกิดเก็บเงินเก็บทองแล้วถูกร้องเรียนมา ในแง่
ไม่ดีอาจถูกหาว่าเงินที่เก็บมามื้อละ 20 บาท เอาเข้ากระเป๋าใคร เขาอาจจะกลัว
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบเดี๋ยวก็คงต้องพูดกันใหม่นะครับ แต่ในเรื่อง
งบประมาณไม่หมดแน่ถ้ามันขาดเท่าไหร่เราก็สามารถเอาไปเพ่ิมได้ เราต้องเปลี่ยน
ค าพูดว่าตรงนี้มันเบิกตามระเบียบไม่ได้ แต่เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองค่า
เลี้ยงดูเราไม่คิด แต่ในส่วนค่านมค่าอาหารกลางวันมันเบิกไม่ได้ตามระเบียบ แต่ทาง
เราก็จะช่วยเลี้ยงให้  แต่ว่าก็ขอให้ช่วยค่ากับข้าวค่านมด้วยนะ ต้องพูดแบบนี้มันถึงจะ
ได้ถูกต้อง แต่ถ้ามีปัญหาอะไรในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราก็จะต้องมาคุยกัน  ไม่ใช่
ว่าตัดสินใจไปแบบนี้แล้วมันมีผลกระทบต่อทางเทศบาล เราต้องคุยกันเพ่ือหาทาง
ออก และสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากกว่านั้นก็คือ ถ้าเด็กไม่ได้เรียนที่นี่ความผูกพันต่อบ้าน
เกิดเขาจะไม่มี แต่ถ้าเด็กมาเรียนที่นี่เด็กก็อาจจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนไหล่หินบ ารุง
ราษฎร์ได้บ้าง แต่ถ้าเมื่อใดไปเกาะคาแม่ยาวต่อไปเด็กก็อาจจะไปเรียนต่อที่อ้อมอารี 
เพราะเขาว่าไม่มีความผูกพัน เราต้องดึงเด็กๆไว้ที่บ้านเรา ที่จะได้ผูกพันกับที่นี่ด้วย 
ผมก็เสียใจกับเรื่องนี้  เพราะว่าอะไรที่ผ่านมาเราถึงต้องผลักดันให้เกิดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแห่งนี้ เพราะว่าเราอยากให้เด็กๆอยู่ที่นี่ ก็ส าหรับเรื่องนี้ผมก็จะรับไปแก้ไขปัญหา 
ก็จะอธิบายถึงเหตุผลให้ผู้ปกครองเข้าใจ ว่าเพราะอะไร ผมก็จะรับไปแก้ไข จากนี้ผม
ก็จะขออนุญาตน าเรียนในที่ประชุม ผมจะสรุปโครงการต่างๆตั้งแต่ปีงบประมาณ 64 
ที่ได้รับจัดสรรเข้ามาในพ้ืนที่มีงบประมาณท่ีทั้งที่รอเงินจัดสรรและก าลังจะด าเนินการ
ที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่มีโครงการธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิดสระห้วยย่าล่าบ้าน
กิ่ว  โครงการธนาคารน้ าใต้ดินสระนองถี่บ้านแม่ฮวกงบประมาณ 430,000 บาท 
อนุมัติแล้ว แต่รอจัดสรรเงิน แล้วก็คงการปรับปรุงคุณภาพระบบประปาบ้านแม่ฮว
กงบประมาณ 5 ล้าน 2 อนุมัติแล้วแต่รอเงินส่วนโครงการขุดลอกเพ่ือแก้ไขปัญหาภัย
แล้งล าน้ าแม่ยาวหมู่ที่ 4 งบประมาณ 4๙๒,000 บาท ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โครงการขุดลอกแก้ปัญหาภัยแล้งน้ าไม่ยาวหมู่ 2 งบประมาณ 4๙๒,000 บาท 



 - 14 - 

ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการขุดลอกเปิดทางน้ าเพ่ือการเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้ง
งบประมาณ  ๔๖๓,๐๐๐ บาท ตอนนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการก็คือท าสัญญาแล้ว
โครงการขุดลอกเปิดทางน้ าเพ่ือการเกษตรป้องกันภัยแล้งล าน้ าแม่ฮวก หมู่ 4 
งบประมาณ ๔๓๙,๐๐๐. บาท ตอนนี้อยู่ระหว่าง ด าเนินการส่วนโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดงปู่ม่อมหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ต่อจากทางไปบ่อขยะงบประมาณ 
2 ล้านหนึ่งตอนนี้ยังมีปัญหาเพราะว่าต้องขออนุมัติกับผู้ว่าเพราะว่าในแบบให้ใช้
เหล็กยาวและใช้การผูกเหล็ก แต่ผู้รับจ้างจะใช้เหล็กไวเมทที่นี้มันเป็นเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจมัน จะต้องขออนุมัติผู้ว่า ตอนนี้รอหนังสือมาถ้าหนังสือมาเมื่อไหร่ก็จะ
ด าเนินการแต่เราท าสัญญาแล้วต่อไปคือโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านไหล่หินเชื่อมบ้านแม่ฮวกงบประมาณ ๔,๗๓๔,๐๐๐ บาท ตอนนี้เสร็จแล้วต่อไป
โคร งการก่ อส ร้ า งผิ ว จ ร าจรแบบบด อัดแน่ นถนนทุ่ ง น าสา งบประมาณ 
491,000  บาท ตอนนี้ท า MOU ไปแล้ว โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ ก เ พ่ื อการ เกษตร  พร้ อมบ่ อ พัก  บริ เ วณล า เหมื อ งสบฮวก  หมู่ ที่  1 
งบประมาณ  ๕๗๖,๐๐๐  บาท ต่อไปโครงการขุดลอก เปิดถังน้ าแก้ปัญหาภัยแล้งล า
น้ ายาวหมู่ที่ 1 บ้านเข้าซ้อนงบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐ บาท ตอนนี้อนุมัติ แล้วแต่รอ
งบประมาณตอนนี้งบที่มาพัฒนาในต าบลเราอยู่ประมาณ 15 ล้าน50,000 และมี 
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เรียกถนนล าน้ าแม่ยาว หมู่ที่  1 หมู่ที่  6 
งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐ บาท ตอนนี้ก็รองบประมาณแล้วก็โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งล าน้ าแม่ยาวฝั่งหัวขัวบ้านหมู่ 6 งบประมาณ 4๘๖,๐๐๐ บาท ตอนนี้ก็ท า 
MOU ไปแล้วโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันพนังกันตลิ่งหมู่ที่ 2  4๙4,000 บาท 
ตอนนี้ก็ก าลังท า MOU คือ 3 ตัวนี้เราก าลังท า MOU ไปแล้วอยู่ที่ล้านกว่าบาทเป็น
งบพัฒนา อันนี้คือในส่วนของปี 6๔ แต่ในเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 65 ซึ่งตอนนี้ ผม
ได้ของบประมาณไปที่จังหวัดแล้ว ทั้ งหมดที่ผมขอไปมีทั้ งหมด 8 โครงการ
ประกอบด้วยโครงการ ก่อสร้างผิวแอดวานซ์คอนกรีตบ้านไหล่หินบ้านฮวก หมู่ที่ 
๓  งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐  บาท โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เรียบล าน้ าแม่ยาว ฝั่งทุ่งเตียมหมู่ ๒ งบประมาณ ๒,๑๙๙,๐๐๐ บาท โครงการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตป่าช้าบ้านเรา ๑,๕๗๖,๐๐๐ บาท โครงการที่ 
3  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่น 4008 ถนนรุ่ง
เจริญหมู่ที่ 2 1,๑๙๗,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างถนนหมู่ที่ 2  1,๙๓๓,๐๐๐ บาท 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายไหล่หินแม่ฮวกเชื่อมต่อประปา
บ้านแพะประมาณ ๔๘๓,๐๐๐  บาท โครงการที่ 7 โครงการถนนก่อสร้างคอนกรีต
ถนนไหล่หิ นแม่ ฮวก เชื่ อมประปาหมู่ บ้ านบ้ านม่ ว งหมู่ ที่  3 งบประมาณ 
499,000  บาท และโครงการที่ 8 คือโครงการซ่อมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
เลียบล าน้ าแม่ยาว เชื่อมทางหลวง รวมเบ็ดเสร็จแล้ว ที่เราขอในปี 65 อยู่ที่ประมาณ 
10 ล้านกว่าๆที่เราขอไปถ้าได้ทั้งหมดเราก็จะได้สร้างในปี 65  ก็ขอน าเรียนให้ทุก
ท่านได้ทราบว่าที่ได้ขอไปในปี 65  ส่วนปีต่อไปถ้าท่านสมาชิกท่านใดที่มีโครงการใด
ที่จะด าเนินการก่อสร้างจะให้ทางผม ยังอยู่ในฐานะของผู้บริหารให้สมาชิกทุกท่านไป
ส ารวจมานะครับว่าจะท าอย่างไรเพราะว่าในเบื้องต้นผมจะต้องท าถนนหนทางเส้นนี้
โดยขออนุมัติต่อผู้ว่าเพ่ือเป็นทางหลวงท้องถิ่นก่อนเพราะฉะนั้นท่านจะต้องไปเคลียร์
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เรื่องให้ไปดูผังบริเวณให้มันถูกต้องถ้าถูกต้องแล้วผมก็จะขออนุมัติผู้ว่าเพ่ือสร้างเป็น
ทางหลวงท้องถิ่นก่อนแล้วถึงจะขอเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไป อีกส่วนหนึ่งที่ผม
จะต้องด าเนินการต่อก็คือเรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุอีก 2 ที่เพ่ือที่จะท าสนามกีฬา
เพราะที่ผ่านมาที่เราท าประชาคมชาวบ้านต้องการสนามกีฬา แต่ถ้าเกิดเราจะขอไป
มันติดขัดที่เรื่องเป็นที่พัสดุ  ถ้าได้อนุมัติในการใช้ ที่จะท าแล้วเราก็จะของบในปี
ต่อๆไปเพื่อสร้างสนามกีฬาให้เด็กๆบ้านเราได้ ผมก็มีแค่นี้ครับ 

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  ขอบคุณท่านปลัดที่ได้ของบประมาณมาพัฒนาหมู่บ้านเรา อีกเรื่องหนึ่งที่เราเคยไป 
ประธานสภา   ส ารวจที่บ้านทุ่งขาม ที่จะน าน้ าลงมายังแม่น้ าแม่ยาว ไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง 

แล้ว และอีกเรื่องกลับมาที่ เกี่ยวกับการสร้างซุ้มประตูผมขอเรียนเชิญท่าน
สุวรรณ  ศรีวิชัย ก่อนครับ  

 
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  ผมขอเรียนถามท่านปลัดที่ว่าทางท่ีเลาะล าห้วยแม่ฮวก มันยังเป็นที่ส่วนบุคคลอยู่นะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ครับ และชาวบ้านก็มอบให้เป็นที่สาธารณะ แต่เขาต้องการมันยังไม่ได้ ผมอยากจะให้

ปลัดหางบมาได้หรือไม่ เราจะให้เขารังวัดให้เป็นที่สาธารณะเป็นที่หลวง มันจะได้
หรือไม่ครับ  

 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านรองประธานสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อันดับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  แรกเม่ือวันที่ 31 เดือนตุลาคมที่ผ่านมาบ้านมะกอกได้ จัดงานลอยกระทงทางผู้ใหญ่ 

ผู้น าเขาฝากขอบคุณมาทางปลัดที่ได้ช่วยเหลือหลายๆอย่างทั้งอุปกรณ์และบุคลากรที่
ได้ไปช่วยร่วมงานก็ได้ฝากขอบคุณมา ทั้งอุปกรณ์ท้ังกรรมการ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ
ทางชาวบ้านฝากถามมาว่าปีนี้บ้านมะกอกนาบัวที่ปิดประกาศไว้แล้วว่าไม่ให้ท านา 
พอดีปีนี้มันจะมีน้ าผมอยากจะปรึกษาทางปลัดว่า ถ้ามีคนไปสร้างแพท าที่กิน เราจะมี
ระเบียบอย่างไรบ้าง อาจมีคนไปท าแพเป็นที่ท่องเที่ยวผมก็อยากจะถามว่าเราจะท า
อย่างไรได้บ้าง อีกเรื่องหนึ่งนายเหมืองฝายฝากมาว่าแตหรือว่าอาคารกั้นน้ ามันช ารุด
หน้าแล้งขอให้ซ่อมให้เขาได้หรือไม่ 
  

นางล าดวน  จีนา เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันมี 3 เรื่องแรกอยากจะถามไปท า 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดว่าถนนที่บ้านเขาซ้อนปากทางบ้านเขาซ้อนจนถึงวัดมันเป็นถนนที่บ้านอ่ืน

เขาก็มาดูงานบ้านแม่ฮวก แต่รู้สึกว่าถนนมันช ารุดไปเราสามารถที่จะเข้าไปใน
โครงการอะไรได้บ้าง  ดิฉันก็ขอฝากถนนเส้นนี้กับท่านปลัดและทางกองช่าง อีกเรื่อง
หนึ่งก็คือซุ้มประตูอย่างท่านประธานว่ามีคนถามว่าเมื่อไหร่เราจะสร้าง และอีกเรื่อง
หนึ่งก็คือตะแกรงเหล็กตรงบ้านนายวิฑูรย์ นันตา ดิฉันเคยเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วพอดี
เมื่อวานผ่านไปทางนั้นก็ยังไม่เห็นมีการซ่อมแซมดิฉันก็ฝากทาง ผอ.กองช่างด้วยนะ
คะ  

 
นายมงคล  ช านาญการ ผมขอเสริมและสอบถามไปยังท่านปลัดนะครับเกี่ยวกับ รถบรรทุกดินที่ตอนนี้บริษัท 
รองประธานสภา ศรีตรังรับถมดินไปเอาดินมาขายพี่น้องชาวบ้านเนื่องจากรถวิ่งดินมันตกตามถนนแล้ว

เป็นฝุ่น ก็บอกให้เขามาขอรถน้ าจากทางเราผมก็อยากจะทราบว่าทางเราได้เก็บ
ค่าธรรมเนียมด้วยหรือเปล่า อีกเรื่องหนึ่งก็คือถนนสายบ้านแพะไปสวนยางมีอยู่สาย
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หนึ่ง มีอยู่ช่วงหนึ่ง ณ ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ปรับปรุงและชาวบ้านก็ไม่ได้ใช้ปัจจุบันนี้เป็น
ที่รกร้าง ผมอยากจะไปปรับปรุงส่วนนั้น เอาดินไปถมไปท าให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์
ถ้าวันหน้าเรา ไม่ได้ใช้อาจจะถูกบุกรุก ระยะน่าจะประมาณ 500 เมตร ผมก็ขอฝาก
ทางกองช่างให้ไปประมาณการ เพ่ือปรับปรุงเพื่อให้ใช้ประโยชน์กับชาวบ้านครับ  

 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมขออนุญาตตอบเป็นข้อไป 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ นะครับส าหรับโครงการ กิ่วคอหมา ก็ได้ด าเนินการไปในส่วนนั้นก็คงต้องรอ

เนื่องจากว่าเป็นงบประมาณของหน่วยงานอ่ืนถ้าเราด าเนินการในเรื่องของเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วนแล้วทั้งการประชาคมมันก็อยู่ที่การที่ไปบรรจุในแผนของเขา แล้วก็
เป็นการรอจัดสรรงบประมาณลงมา อย่างของเรานี้เราจะท าได้อย่างเดียวตอนนี้ก็คือ
รอเขาจัดสรรงบประมาณมาเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรา ส่วนเรื่องของซุ้มประตูผมได้
วางแผนไว้แล้วคิดว่าน่าจะด าเนินการในช่วงที่แล้งนี้ แต่ว่าตอนนี้ผมจะต้องไปคุยกับ
ทางพัสดุและห้องคลังก่อนจะต้องเข้าสู่กระบวนการประกาศหาผู้รับจ้างใหม่อีก
หรือไม่ เพราะจะสามารถเรียกมาตกลงราคาได้เลย ที่ผ่านมาเราประกาศไป 3 รอบ
แล้วไม่มีใครมาซื้อเลยก็ต้องคุยกับพัสดุก่อน ในเบื้องต้นถ้าสามารถใช้วิธีการเจาะจงได้ 
ก็ได้หาคนที่จะท าในเรื่องของคนที่จะท า เรื่องไม้เรื่องอะไรต่างๆ ก็จะท าให้เสร็จถ้าไม่
ติดขัดเรื่องระเบียบตัวนี้ก็คิดว่าจะภายใน 2-3 เดือนนี้ก็น่าจะเสร็จ อีกเรื่องทาง
สาธารณะแบ่งเขตที่ดินที่ท่าน สท.สุวรรณได้กล่าวมา เดี๋ยวผมจะคุยกับผอ. กองช่าง 
ลองหารือกับที่ดินว่ามีทางออกหรือไม่เราต้องรวมโฉนดทั้งหมดแล้วท าค าร้องมา 
ทั้งหมดที่ต้องการจะขยายเขต เรียงกันเข้ามาแล้วผมจะท าผังบริเวณ เป็นรายเป็น
รายๆไป ไปตั้งแต่ต้นจนสุด แล้วผมจะส่งไปท่ีดินเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการหัก 
แบ่งเป็นทางสาธารณะ เพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ท่านต้องไปรวบรวมส่งมาให้ผม แล้ว
ผมจะส่งไปตามกระบวนการขั้นตอน เรื่องต่อมาก็คือเรื่องแพเรื่องเรือตอนนี้เจ้าท่าเขา
ก าลังจะมาซ่อม  ซ่อมฝายถ้าการก่อสร้างในลักษณะของท้องถิ่นเราในลักษณะที่ไม่
ถาวรและไม่กีดขวางทางน้ า ตรงนี้ผมไม่ห่วง  ผมห่วงเรื่องสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องการทิ้งน้ าเสียผมห่วงตรงนั้นมากกว่า ทุบขวดขว้างขวดเอาเศษ
อาหารลงน้ า ท าให้น้ าเน่าเสียและความปลอดภัยของคนกินเหล้าเราเป็นห่วงเรื่องของ
ตรงนี้มากกว่า แต่ถ้าจะท าเรือพายเล่นก็ท าไปเถอะครับไม่เป็นไรแต่ผมไม่เห็นด้วย
จะต้องไปท าแพในน้ า แต่ถ้าจะท าก็อย่าไปท าถาวรแต่อย่าให้คนใดคนหนึ่งท า  ต้องท า
ในรูปแบบของกรรมการหมู่บ้านในช่วงเทศกาลให้คนไปนั่งเล่นพักผ่อน ท าเป็นแบบ
ชั่วคราว ส่วนเรื่องของอาคารกั้นน้ า ผมจะให้กองช่างไปส ารวจ แล้วจะหางบประมาณ
ในการไปด าเนินการซ่อมแซมให้เพราะมันมีงบซ่อมแซมอยู่ถ้ามันเป็นฝายปูนเก่า ก็ไม่
มีปัญหา ให้นายเหมืองฝายเข้ามาคุยรายละเอียดส่งค าร้องพร้อมภาพถ่าย ส่วนเรื่อง
ของตะแกรงเหล็กบ้านนายวิฑูรย์ผมขอให้กองช่างไปดูนะครับ ส่วนรถบรรทุกดินจริงๆ
แล้ว ผมก็ไม่คิดว่าบริษัทศรีตรังจะขนมาเยอะขนาดนี้ เพราะมันมี พ.ร.บ.ขุดดินและ
ถมดิน เดี๋ยวกองช่องออก พ.ร.บ.ขุดดินและถมดินลงไปจับ และเรื่องฝุ่นควันและเหตุ
ร าคาญ ถ้าอย่างนั้นเราต้องเข้าไประงับถ้ามันมีปัญหาแต่ถ้าจะขอใช้น้ าจากเทศบาลก็
จะต้องมาจ่ายค่าน้ า ก็คงจะต้องเข้าไปคุยกับผู้จัดการศรีตรัง เพ่ือจะแก้ปัญหา ส่วน
เรื่องทางก็ขอให้ท่านส่งเรื่องมาเดี๋ยวผมจะใช้ค่าวัสดุก่อสร้างลงไปท าให้เพ่ือกันแนว
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เขตแล้วก็จะท าเป็นการซื้อวัสดุก่อสร้างซื้อลูกรังไปลงดูว่าเราจะใช้ซักเท่าไหร่ผม
เพ่ือให้เป็นแนวทางอาจจะใช้เงินไม่มาก แล้วถ้าปีจัดไปท่านก็เอาเข้าแผนนะครับผมก็
จะท าเป็นลูกรังบดอัดแน่นไป แต่ปีนี้เกลี่ยเพ่ือให้หันแนวทางก่อน ถนนบ้านเข้าซ้อน
เดี๋ยวผมขอไปดูหน้างานก่อนถ้ามันซ่อมได้ ผมก็จะซ่อมแซมถ้ามันมีความเดือดร้อน
มาก ก็จะขอโอนงบประมาณ ตอนนี้ก็น่าจะมีเงินพอที่จะโอนได้ ผมก็มีแค่นี้ขอบคุณ
ครับ 

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ ก็ขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจง ข้อซักถามของสมาชิกได้อย่างชัดเจนและขอบคุณทุก 
ประธานสภา เรื่องนะครับการประชุมครั้งนี้ก็ผ่านมาด้วยความเรียบร้อยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วม

ประชุมผมขอปิดประชุมครับ  
 
ปิดประชุม    เวลา  12.20 น. 

 
 (ลงชื่อ)       สุชัญญา  ไชยสงัด        ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสุชัญญา ไชยสงัด) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
27  พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีจ านวน 17 หน้า และมี 8 ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุก
ประการ 
  
 (ลงชื่อ)     สุธรรม  จ าปา        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสุธรรม   จ าปา )   
     

(ลงชื่อ)      บุณยภู   บุญเรือง        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

 (ลงชื่อ)    ไพโรจน ์  ดวงชัย กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)     พินิจ  จินะการ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ธนา  แก้วจักร์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร์) 
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(ลงชื่อ)     ประดษิฐ์  เรืองฤทธิ์     กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

 (ลงชื่อ)      ชาญยุทธ  ไชยานนท์       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 


