
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปี 25๖1 

วันศุกร์ที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.25๖1 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

*********************************** 
รายนามผู้มาประชุม 

1. นายชาญยุทธ ไชยานนท์ ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
2. นายธนบัตร จักร์คํา  รองประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
3. นายมงคล ชํานาญการ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
4. นางลําดวน จินา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
5. นายสุวรรณ ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
6. นายสุธรรม จําปา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
7. นายบุณยภู บุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
8. นายไพโรจน์ ดวงชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
9. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
10. นายวสันต์ วรรณมณ ี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
11. นายพินิจ จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
12. นายธนา แก้วจักร์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม นายกเทศมนตรี 
2. นายมงคล  แผ่นคํา  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
3. นายสุนันท์     เกษณา  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
4. นายมนู  โลชา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
5. นายธีรชัย ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
6. สิบตํารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาล 
7. นางนิชชยา อินพิรุด  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
8. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
9. นายเจริญ โสพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
10. นายกรุงทอง สิงห์โทราช นายช่างโยธาชํานาญงาน 
11.  นางพัทธนันท์    รักดิษฐ์สกลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
12. นางสุชัญญา ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
13. นางสาวพิชญา พัตราภรณ์วิโรจน์  เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
14. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
15. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
16. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 มีจํานวนทั้งสิ้น 12 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที ่1 ประจําปี 25๖1 เชิญท่านประธานนําไหว้พระสวดมนต์
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจําปี 25๖1        
ประธานสภา จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ได้รับหนังสือด่วนจากจังหวัด เรื่อง กําชับการดําเนินการ แม่บ้านมหาดไทยลด 
ประธานสภา ปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกในครัวเรือน เราก็เป็นส่วนหนึ่งของ

กระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกํานัน และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เขาก็กําชับ ให้คัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะเปียกหรือ
ขยะอินทรีย์ครับ คัดแยกไม่ให้ต้องไปปนกับขยะทั่วไปครับ โดยทําการฝังกลบหรือจะ
ทําเฉวียนหรือว่าใส่ท่อ ซึ่งเขาก็รณรงค์ให้ทางฝ่ายปกครองหรือท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์ครับ ขอให้ทุก
ท่านกลับไปกําชับกับแม่บ้าน ว่าต้องให้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ขยะทั่วไป เพ่ือนําไป
ทําเป็นปุ๋ย หรือนําไปเป็นอาหารของสัตว์ ซึ่งเป็นการกําชับมาจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ลําปางครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยทุธ  ไชยานนท์  - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1  ประจําปี 2561  
ประธานสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 มีท่านไหนที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 

หรือว่าตัดออกในรายงานการประชุม เชิญเสนอในที่ประชุมสภา และแก้ไขต่อไปครับ 
กระผมขออนุญาตแก้ไขก่อนนะครับ ขอทุกท่านเปิดไปหน้าที่ 12 ครับ คําพูดของผม
ในบรรทัดก่อนที่นายกจะพูดบรรทัดที่ 1 ครับ คําว่าตั้งแต่ลําเหมืองไปจนถึงม่อน    
ให้เติมคําว่าเหล่าหลังคําว่าถึงครับ และบรรทัดที่ 3 ครับ ฤดูแล้งนี้ อาจจะทําที่บ้าน
มะกอก ให้เปลี่ยน เป็นคําว่าฤดูแล้งนี้ จะทําไปบ้านมะกอกครับ ต่อมาก็ส่วนฤดูแล้ง
หน้า ตัดคําว่าถัดไปออกครับ จะได้คําว่าฤดูแล้งหน้า ตัดคําว่าที่และเติมคําว่าไปครับมี
ท่านอ ื่นที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม หรือว่าตัดออกไหมครับขอเชิญท่าน
ไพโรจน์  ดวงชัยครับ 

นายไพโรจน์  ดวงชัย - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอแก้ไขคําพูดของผมในหน้าที่ 14 ครับ บรรทัดที่ 

3 ครับ คําว่าที่ว่าบ้านนายประสิทธิ์  เดินเมือง ให้เปลี่ยนเป็นนายประสิทธิ์ นํานนท์
ครับ และนายเสาร์แก้ว  สิงห์ทอง เป็นนางเสาร์แก้วครับ และบรรทัดที่ 7 ครับ     
คําท่ีว่าวัดไหล่หิน เปลี่ยนจากคําว่าข้อความ เป็นรูปถ่ายครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอเชิญท่านรองประธานสภาครับ 
ประธานสภา 
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นายธนบัตร   จักรค า - ขอความกรุณาท่านเปิดไปหน้าที่ 15 ครับ คําพูดของกระผมในบรรทัดที่ 4 ครับ 
รองประธานสภา ตัดคําว่าแลออกครับ และเพ่ิมคําว่า และเอกสารโฉนดที่ดินครับ ขอบคุณครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอเชิญท่านธนา  แก้วจักรครับ 
ประธานสภา 
นายธนา  แก้วจักร - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอเปิดในหน้าที่ 7 บรรทัดที่ 3 ครับ ตําว่าเพราะ

พ้ืนที่ของเราเป็นพื้นที่ราบ ให้เติมคําว่าไม่หลังคําว่าที่ครับ จะได้คําว่าพ้ืนที่ของเราเป็น
พ้ืนที่ไม่ราบครับ และหน้าที่ 11 บรรทัดที่ 3 ครับ ถนนจากหมู่ 3 ไปสู่หมู่ 4 ถ้าเลขา
มีหนังสือคําร้องเพียงอย่างเดียว ในนี้เขียนว่ากับครับ ให้เปลี่ยนคําว่ากับเป็นครับครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - มีท่านอื่นที่จะแก้ไข บันทึกรายงานการประชุมครับ ถ้าหากว่าไม่มีแล้ว กระผมจะขอ 
ประธานสภา มติจากที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1  ประจําปี 2561 ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมและตัดออกแล้วครับ 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 
    ประจ าปี  2561  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
เรื่องพิจารณาญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    

พ.ศ.2561 ดังนี้  
3.1 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้ เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาทรวมเป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญท่านนายกได้เสนอ และชี้แจงญัตติต่อท่ีประชุมครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา  
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินเข้าประมาณ

รายจ่ายประจําปีพุทธศักราช 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้สภาเทศบาลตําบล
ไหล่หินพิจารณาโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 
หลักการ  ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่          
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก       
2 บาน จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท งบประมาณ 9,000 บาท 
เหตุผล เนื่องด้วยเทศบาลตําบลไหล่หิน ได้ดําเนินการจัดทําโครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 และดําเนินการ
เสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนเมษายน 2561 ซึ่งมีเอกสารเกี่ยวกับแผนที่ภาษีจํานวนมาก 
เช่น แบบ ขท. 1 ถึงแบบ ขท. 5 ระวางที่ดิน แผนที่ตําบลไหล่หินเป็นต้น และ
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จําเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสารให้เรียบร้อย เพ่ือป้องกันการสูญหายและสามารถ
ค้นหาได้ง่ายๆ ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย โอนไปตั้งจ่ายเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานจํานวน    
2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท ตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจาก
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบล 4 ปี พ.ศ.2561       
ถึง 2564 หน้าที่ 193 โดยโอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
จากจากหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอยและพัสดุ ประเภทค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลัง  จึงขอเสนอ
ญัตติมาเ พ่ือให้สภาได้ พิจารณาอนุมัติต่อไป  ซึ่ งระเบียบและกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2543 ข้อ 27 กําหนดไว้ว่าการโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเพ่ือขออนุมัติเงิน
งบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองคลัง      
ตามหลักการและเหตุผลและคําชี้แจงข้างต้น จึงนําเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้ชี้แจงญัตติ เรื่องที่เสนอมานี้เป็นการเสนอญัตติเพ่ือขอ 
ประธานสภา เพ่ิมงบประมาณ ไปตั้งจ่ายในงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานจํานวน 2 ตู้ โดยโอนลด
จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยพัสดุ    
มีท่านไหนจะซักถาม ขอเรียนเชิญครับ ถ้าหากไม่มีท่านใดซักถาม กระผมจะขอมติใน
ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ืออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2561 ตามที่ท่านนายกได้เสนอและชี้แจงญัตติไปแล้วนะครับ 

ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง        
งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวะระท่ี 4  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (ครั้งที่  1) รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลา คม        
พ.ศ.2560 ถึงมีนาคม พ.ศ.2561) 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา     
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตรายงานผลการติดตามผลการ

ดําเนินงานและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบเดือน
เมษายน 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงมีนาคม พ.ศ.2561 ของ
เทศบาลตําบลไหล่หิน ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลไหล่หินที่ว่าด้วย สิ่งแวดล้อมดี 
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คนมีการศึกษา แหล่งศาสนาวัฒนธรรม นําชุมชนผาสุก ซึ่งมีพันธกิจร่วมกันทั้งหมด   
7 ประการ ตามด้วยยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเทศบาลอีก 5 ยุทธศาสตร์ครับ         
ทั้งนี้ผมขออนุญาตข้ามเพราะว่าเราได้แจกเอกสารให้กับทุกท่านไปแล้วนะครับ      
จะขอลงรายละเอียดในเรื่องของรายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 4 ปีครับ  

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับ  
ปี 2561 มีทั้งหมด 154 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณตามแผน 

146,338,300 บาท  
ปี 2562 จํานวน 161 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณตามแผน 

144,938,300 บาท  
ปี 2563 จํานวน 160 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณตามแผน 

144,938,300 บาท  
ปี 2564 จํานวน 160 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณตามแผน 

144,938,300 บาท  
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
ปี 2561 มีทั้งหมด 145 โครงการ งบประมาณ 24,543,000 บาท 
ปี 2562 มีทั้งหมด 144 โครงการ งบประมาณ 24,648,000 บาท 
ปี 2563 และ 2564 เท่าเดิมครับ 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรแล ะธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 
ปี 2561 มีทั้งหมด 21 โครงการ งบประมาณ 1,860,000 บาท 
ปี 2562 มีทั้งหมด 21 โครงการ งบประมาณ 1,680,000 บาท 
ปี 2563 มีทั้งหมด 21 โครงการ งบประมาณ 1,380,000 บาท 
ปี 2564 มีทั้งหมด 21 โครงการ งบประมาณ 1,430,000 บาท 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ปี 2561 มีทั้งหมด 141 โครงการ งบประมาณ 52,350,000 บาท 
ปี 2562 มีทั้งหมด 165 โครงการ งบประมาณ 24,680,000 บาท 
ปี 2563 มีทั้งหมด 165 โครงการ งบประมาณ 24,660,000 บาท 
ปี 2564 มีทั้งหมด 165 โครงการ งบประมาณ 24,420,000 บาท 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ปี 2561 มีทั้งหมด 16 โครงการ งบประมาณ 1,320,000 บาท 
ปี 2562 มีทั้งหมด 22 โครงการ งบประมาณ 2,285,000 บาท 
ปี 2563 มีทั้งหมด 22 โครงการ งบประมาณ 2,285,000 บาท 
ปี 2564 มีทั้งหมด 22 โครงการ งบประมาณ 2,285,000 บาท 

และ ปี 2561 มีทั้งหมด 447 โครงการ งบประมาณ 226,411,300 บาท 
ปี 2562 มีทั้งหมด 513 โครงการ งบประมาณ 198,231,300 บาท 
ปี 2563 มีทั้งหมด 512 โครงการ งบประมาณ 196,161,300 บาท 
ปี 2564 มีทั้งหมด 512 โครงการ งบประมาณ 195,881,300 บาท 

ส่วนสรุปรายงานผลการดําเนินงาน ปี 2561 ถือได้ว่าเป็นปีนี้  และแผนการ
ดําเนินงานทั้งหมดที่กระผมได้กล่าวไปแล้วนะครับ ตามยุทธศาสตร์ยอดรวมทั้งหมด 
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477 โครงการครับ งบประมาณทั้งหมดก็ 226,411,300 บาท อนุมัติตาม
โครงการนะครับ  

ด้านที่ 1 โครงการพ้ืนฐาน อนุมัติงบประมาณ 16 โครงการ งบประมาณ 
3,103,231 บาท ซึ่งที่มีในแผน 146 ล้านบาท  

ด้านที่  2 ด้านพัฒนาสังคม ปี 2561 นี้ดําเนินการไป 52 โครงการ
งบประมาณเป็นเงิน 14,685,000 บาท 

ส่วนด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จํานวนโครงการที่อนุมัติ 7 โครงการ งบประมาณเป็นเงิน 556,059 บาท  

ด้านที่ 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ อนุมัติงบประมาณ 8 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณอยู่ 91,570 บาท  

ด้านที่  5 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  อนุมัติ โครงการ            
8 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 850,000 บาท 

รวมแล้วเป็นเงิน 18,985,860 บาท 
เรามาดูในเรื่องของการลงนามในสัญญาครับ หมายความว่าขั้นตอนในการดําเนินงาน
ในขณะนี้ที่ได้ลงนามไปแล้ว โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่มีการดําเนินการ
ครับ โครงการด้านพัฒนาสังคม 8 โครงการ เป็นเงิน 5,004,485 บาท 28 สตางค์   
โครงการด้านพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 โครงการ  
เป็นเงินงบประมาณ 83,100 บาท ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจลงนามไป 1 สัญญา
จาก 8 โครงการ งบประมาณ 40,000 บาท ด้านการพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร ยังไม่มีการดําเนินการใดๆครับ  

ส่วนโครงการที่อนุมัติ งบประมาณปี 2561 ของเทศบาลตําบลไหล่หิน 
ทั้งหมด กระผมจะไม่ขออ่านรายละเอียดนะครับ เพราะว่าทั้งหมดนี้อยู่ในเทศบัญญัติ
ทั้งหมดแล้วนะครับ คงจะขออนุญาตนําเสนอเกี่ยวกับโครงการที่ เบิกจ่ายปี 2561 
ของเทศบาลตําบลไหล่หินนะครับ  

โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1.การคัดแยกขยะ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์ของการดําเนินการคือ 

100% ระยะเวลาดําเนินการ 7 วันเป็นเงินงบประมาณ 70,000 บาท  
2.อนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติ และทําหลักแนวเขตป่าชุมชน ดําเนินการไป

เรียบร้อยแล้ว 100% นะครับ ระยะเวลา 3 วันงบประมาณ 13,000 บาท  
โครงการด้านการพัฒนาสังคม 
1.ด้านการให้อาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน 

ดําเนินการไปแล้ว 100% ระยะเวลา 30 วัน งบประมาณ 38,440 บาท 
2.อาหารเสริมนมเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน

ดําเนินการไปแล้ว 100% ครั้งที่ 1 งบประมาณ 4,254 บาท  
3.ครั้งที่ 2 เลขที่สัญญา 9/61 ดําเนินการอีก 7 วัน  เป็นเงินงบประมาณ 

5,125 บาท 82 สตางค์  
4.ครั้งที่ 3 เลขที่สัญญา 20/61 ดําเนินการอีก 7 วัน  เป็นเงินงบประมาณ 

5,665 บาท 38 สตางค์ 
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5.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ดําเนินการไปแล้ว 100% ระยะเวลา 7 วัน 
งบประมาณ 49,500 บาท 

4.โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชน ดําเนินการไปแล้ว 
100% งบประมาณ 150,000 บาท  

7.เบี้ยยังชีพคนชรา ดําเนินการไปแล้ว 100% จํานวน 20 วัน งบประมาณ
ครั้งที่ 1 งบประมาณ 694,600 บาท ครั้งที่ 2 งบประมาณ 692,600 บาท ครั้งที่ 
3 งบประมาณ 688,500 บาท ครั้งที่ 4 งบประมาณ 626,700 บาท ครั้งที่ 5 
งบประมาณ 680,200 บาท  

8.เบี้ยยังชีพผู้พิการ ดําเนินการไปแล้ว 100% ทั้งหมด 5 ครั้ง งบประมาณ
ครั้งที่ 1 งบประมาณ 175,200 บาท ครั้งที่ 2 งบประมาณ 180,800 บาท ครั้งที่ 
3 งบประมาณ 183,200 บาท ครั้งที่ 4 งบประมาณ 180,800 บาท ครั้งที่ 5 
งบประมาณ 180,800 บาท 

9.โครงการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ดําเนินการไปแล้ว 100% ทั้งหมด 5 
ครั้ง งบประมาณครั้งที่ 1 งบประมาณ 10,500 บาท ครั้งที่  2 งบประมาณ 
10,500 บาท ครั้งที่ 3 งบประมาณ 10,500 บาท ครั้งที่ 4 งบประมาณ 10,500 
บาท ครั้งที่ 5 งบประมาณ 10,500 บาท 

ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.โครงการออกร้านส่งเสริมและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ O-TOP งานสมเด็จพระ

นเรศวร ดําเนินการไปแล้ว 100% งบประมาณ 40,000 บาท 
ด้านการพัฒนาสังคม 
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กในโรงเรียนในสังกัด ดําเนินการ

ไปแล้ว 100% คือโครงเรียนไหล่หินราษฎร์บํารุง งบประมาณ 366,000 บาท 
ทั้งนี้มียอดรวมทั้งหมดที่ดําเนินการอนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 5,127,585 บาท        
28 สตางค์  

ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 4 ปี 2561 -
2564 และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปี 2561 ตามเวชศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน 

ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนา
ตําบล 4 ปีอยู่ 154 โครงการ บรรจุในเทศบัญญัติ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
3.34  

ด้านที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 4 ปีอยู่ 21 โครงการ บรรจุในเทศบัญญัติ 7 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 1.47 

ด้านที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนา
ตําบล 4 ปีอยู่ 145 โครงการ บรรจุในเทศบัญญัติอยู่ 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
10.90  

ด้านที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 
4 ปี 141 โครงการ บรรจุในประเทศบัญญัติ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.68  
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ด้านที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร ปรากฏในแผนพัฒนา
ตําบล 4 ปีอยู่ 16 โครงการ บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
1.68 

รวมทั้งหมด477 โครงการ บรรจุเทศบัญญัติ 91 โครงการ คิดเป็น 
19.07% จึงนําเรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ ถ้าหากท่านใดมีข้อสอบถาม ก็สอบถาม
ได้นะครับ ผมอยากจะขออนุญาตชี้แจงว่าตามแผนกับเราได้นํามาปฏิบัติจริงนั้นไกล
กันมาก 400 กว่าโครงการ เราก็สามารถท่ีจะนํามาบรรจุในเทศบัญญัติ 91 โครงการ 
งบก็ประมาณก็เช่นกันนะครับ เฉพาะปี 2561 งบประมาณตามแผนที่ปรากฏในแผน 
226,411,300 บาท เราสามารถนํามาบรรจุในแผนและปฏิบัติจริงได้คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ได้ 19.07% ถ้าหากเราดูตามนี้แล้วนะครับ  แผนกับการปฏิบัติจริงมี
ข้อจํากัดอยู่ที่งบประมาณครับ ถ้าเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยอ่ืน 
หน่วยขึ้นตรง หรือว่าหน่วยที่รับผิดชอบงานโดยตรง  เราก็สามารถที่จะดําเนินการ
เพ่ิมเติมได้ ซึ่งเราไม่มีปรากฏในนี้ครับ ที่ปรากฏในนี้ก็มาจากงบประมาณที่ได้รับการ
อุดหนุนประเภททั่วไป และประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจครับ นอกนั้นก็เป็นเงินที่เรา
สามารถจัดเก็บภาษีได้ครับ เพราะฉะนั้นแผนการดําเนินงานทั้งหมดว่ากันแล้วก็
สามารถจะตอบสนองได้จากความต้องการทั้งหมด 100% แต่ตอบสนองได้แค่ 
19.07% เท่านั้นนะครับ จึงนําเรียนมาเพ่ือโปรดทราบเพียงเท่านี้ครับ 

นายชาญยทุธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้รายงานโอนการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา 
ประธานสภา ประจําปี พ.ศ.2561 ให้รับทราบทั้ง 5 ด้านครับ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน หรือว่าด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม         
ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการเมืองและการบริหาร
ครับ  มีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับงานต่างๆ หรือโครงการต่างๆที่ได้ดําเนินโครงการ
มาครับ เรียนเชิญท่านวสันต์  วรรณมณีครับ 

นายวสันต์   วรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมอยากจะเรียนถามว่าทั้งหมดตามที่ท่านนายกได้นําเรียนถึง

โครงการทั้งหมด 477 โครงการ เราสามารถนํามาใช้และทํามาในปี 2560 -2561 
นี้ 91 โครงการ แต่ทั้งนี้ทั้งหมดเหลืออีกหลายโครงการเท่าที่ดูนะครับ ว่ายังไม่ได้ทํา 
ก็อยากจะเรียนถามท่านประธานสภาว่ า เหตุและผลที่โครงการต่างๆล่าช้า             
ที่เราอนุมัติผ่านสภาไปแล้วนั้น อยู่ตรงไหนครับ และข้อที่ 2 ครับ อยากจะเรียนถาม
ท่านถึงงบประมาณรายจ่ายที่เราได้ผ่านสภาหรือได้ดําเนินการไปแล้ว เช่น โครงการ
สนับสนุนงบประมาณงานประเพณีสงกรานต์วัดไหล่หินหลวง งบประมาณ 
120,000 บาท ซึ่งในปีนี้ที่ผ่านมา เราไม่ได้จัดในรูปแบบเหมือนกับปีที่ผ่านๆมา 
กระผมอยากทราบว่าเงิน 120,000 บาท เราได้โอนไปให้ทั้งหมดหรือว่าใช้จ่ายเป็น
บางส่วนตามความเป็นจริงที่เราได้ประชุมกัน ขอคําชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านวสันต์ครับ มีท่านใดจะสอบถามถึงโครงการต่างๆ ทั้ง 5 ด้านครับ 
ประธานสภา เชิญท่านไพโรจน์  ดวงชัยครับ 
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นายไพโรจน์  ดวงชัย - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายไพโรจน์  ดวงชัย อยากทราบว่างานทุก

อย่างที่ผ่านสภานั้นยังไม่ได้สําเร็จลุล่วงตั้งหลายที่ครับ อยากทราบว่าเพราะเหตุผล
อะไรครับ เงินอาจจะคงค้าง หรือว่างบประมาณยังไม่มาเพราะทางชาวบ้านที่รอคอย
อยู่ก็ทวงถามมาครับ กระผมก็บอกไปว่างบประมารยังไม่มาครับ เช่น งานซ่อมแซมที่
บกพร่องหลายๆที่ครับ งานที่ผ่านสภาเช่น บ้านของนายประสิทธิ์  นํานนท์  บ้านของ
นางเสาร์แก้ว และก็บ้านของนายเสวก เกษณา ที่คงค้างอยู่ ยังไม่ได้ทําเลยครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านไพโรจน์ครับ มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าหากว่าไม่มี ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภา ท่านายกได้ตอบข้อซักถามครับ 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้มีความกรุณาสอบถาม

มาครับ กระผมขออนุญาตชี้แจงในประเด็นที่ท่านไพโรจน์สอบถามครับ เกี่ยวกับ
โครงการที่ล่าช้า หรือโครงการบางโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ สืบเนื่องมาจากเรา
ได้คัดเลือกโครงการที่มีความสําคัญก่อน-หลัง ในประเด็นแรก ส่วนประเด็นที่สอง   
สืบเนื่องมาจากว่างบประมาณเราได้รับการโอนเข้ามาเป็นระยะๆครับ ซึ่งแล้วแต่กรม
ส่งเสริมหรือว่ากรมบัญชีกลางจะโอนมาให้ครับ ซึ่งก็ทยอยกันเข้ามาครับ แล้วทางฝ่าย
บริหารก็มาดูว่าโครงการไหนที่มีความสําคัญ จําเป็นหรือเร่งด่วนครับ เราก็ได้รีบ
ดําเนินการ ส่วนบางโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการนั้นก็อยู่ในช่วยระยะเวลาที่เราต้อง
รองบประมาณเข้ามาในรอบต่อไปครับ ในขณะนี้เราก็ดําเนินโครงการไปหลาย
โครงการ เช่น เราได้ดําเนินการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง และก็ดําเนินการไปบ้าง
ในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนเรื่องอ่ืนนั้นก็ได้ดําเนินการไปตามลําดับ ซึ่งทางฝ่าย
บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามจะทําให้อยู่ในรอบของงบประมาณที่สามารถทําได้ 
ซึ่งก็มีระเบียบและกฎเกณฑ์บังคับอยู่ครับ ส่วนในเรื่องประเด็นที่สองที่ท่านวสันต์ได้
สอบถามมา คือเรื่องเกี่ยวกับโครงการล่าช้าเช่นกัน กระผมก็ต้องขออนุญาตชี้แจงไป
ในเหตุผลเดิมครับ ส่วนในเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวกับงานสงกรานต์ครับ อยากจะ
ขออนุญาตลงในรายละเอียด ซึ่งตรงนี้อยากจะขอให้ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณคือท่าน
เลขาสภาได้นําเรียนชี้แจงครับ ขอเรียนเชิญครับ 

ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตนําเรียนเกี่ยวกับเรื่องโครงการใน

แผนพัฒนาก่อนนะครับว่า เมื่อสักครู่ที่ทางท่านนายกได้นําเรียนให้ที่สภาได้รับทราบ 
คือโครงการที่ปรากฏทุกอย่างตรงนี้ครับ ท่านจะสังเกตเห็นว่ามันค่อนข้างจะไม่
เรียบร้อยในความรู้สึกของท่าน คือข้อมูลทุกอย่างเราปริ้นมาจากอินเตอร์เน็ต       
หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งเราต้องลงข้อมูลต่างๆในส่วนกลางครับ คือทุกท้องถิ่นในประเทศ
ไทยจะต้องรายงานเข้าสู่ระบบทั้งหมดครับ ถ้าเมื่อก่อนเราจะทําไว้ที่เทศบาลของเรา
เอง จะจัดหน้าแบบไหนก็ได้ครับ เพ่ือให้ดูสวยงาม แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันต้องเป็น
ระบบครับ คือต้องทําลงในระบบอินเตอร์เน็ตทั้งหมดครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลบ้าง
อย่างที่เราทําการเบิกจ่ายแล้วเราไม่ได้ลงข้อมูลมันก็จะไม่ปรากฏขึ้นในนี้ครับ     
สมมติว่าโครงการที่เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา ถ้าหากว่าเรานับมาได้ 5 เดือน      
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ตั้งแต่เดือนตุลาคม ฉะนั้นข้อมูลล่าสุดที่เราลงก็คือเดือนกุมภาพันธ์ครับ มันก็เลยไม่ได้
ปรากฏในข้อมูลที่เราปริ้นออกมา หมายความว่าถ้าหากว่าเป็นปัจจุบันจริงๆมันก็ยัง
ไม่ได้สําเร็จเสร็จสิ้น แต่เรามีการประชุมสภาก็เลยได้นํามารายงานในที่ประชุมได้รับ
ทราบว่าเป็นแบบนี้ครับ อย่างเช่นประเพณีสงกรานต์ เราก็ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ
ครับ แต่เราก็ต้องลงในลําดับต่อไป และเราอุดหนุนให้กับชุมชนหรือไม่ คําตอบคือ 
เป็นที่ทราบดีครับ ว่าสภาเราได้ตั้งเงินสําหรับเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานประเพณี
สงกรานต์แล้ว เพราะเราได้ประชุมกัน 2 ครั้งครับ คือเงินนี้ไม่ใช่เงินอุดหนุน         
แต่เป็นเงินที่ทําการเบิกจ่ายในยอดเงินทั้งหมดที่เทศบาลตําบลไหล่หินของเราครับ 
ไม่ใช่เงินอุดหนุนเพื่อชุมชน ต้องทําความเข้าใจก่อนครับ แม้ว่าในทางปฏิบัติ อาจจะมี
ความรู้สึกเหมือนกันว่า เราอุดหนุนให้ชุมชน แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้อุดหนุนครับ 
เพียงแต่ว่าชุมชนเป็นคนทํา ในความเข้าใจของเราคิดว่าเป็นการอุดหนุน แต่จริงๆแล้ว
ในการเบิกจ่ายไม่ใช่เงินอุดหนุน แต่เป็นการจ้างเหมาทั้งหมดครับ เช่น จ้างเหมาทํา
ขบวน จํานวน 6 ขบวน ค่าดนตรี และอ่ืนๆ ซึ่งจริงๆแล้วคนที่เบิกจ่ายเงินคือเทศบาล 
ไม่ใช่ว่าเอาเงินไปให้วัดแล้วให้วัดไปจ่ายให้ครับ ค่าซอก็เหมือนกันครับ เราไม่ได้ไป
จ่ายวัด เพราะเราจ่ายเป็นเช็ค ดนตรีก็เหมือนกันครับ เราก็จ่ายเป็นเช็ค อย่างค่าจ้าง
เหมาทําขบวนถึงแม้ว่าหมู่บ้านจะได้รับเงินไปหมู่บ้านละ 3,000 บาทจริง แต่จริงๆก็
ไปจ้างคนบ้านแม่ฮวกทําครับ ต้องให้คนบ้านแม่ฮวกเป็นคนเบิก พอได้เป็นเงินสด
มาถึงจะมาจ่ายให้ตามที่ประชุมมีมติครับ ไม้ได้ไปใช้จ่ายที่วัดครับ ก็เหมือนกันกับที่
ทางเทศบาลขอในที่ประชุมว่าเทศบาลก็ต้องทําขบวนครับ เทศบาลก็ต้องไปเบิกคน
จ้างที่บ้านแม่ฮวกนํามาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ แม้แต่ในเรื่องของการทําขรัวแตะ หรือว่า
นํารถมาปักเสาก็ดี เราก็ไม่ได้ไปจ่ายให้ชุมชนครับ เพราะเราก็ต้องใช้คนมารับจ้าง
เพียงคนเดียวแล้วเอาเงินไปจ่ายให้อีกทีครับ จะจ่ายเป็นค่ารถ ค่าไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในวงเงินที่เราได้ขอในที่ประชุมกันครับ กระผมก็ขอพูดคร่าวๆให้ที่ประชุม
ได้รับทราบครับ ซึ่งถ้าหากว่าสภาเราอยากที่จะอุดหนุนเป็นเงินก้อนในปีถัดไป     
สภาเราก็ต้องลงมติว่าให้เงินอุดหนุนไปเลย 100,000 บาท ก็ไม่ต้องมาเบิกที่
เทศบาล เทศบาลก็จ่ายเป็นเช็คให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลไหล่หินไป เสร็จงานแล้วก็
ต้องมาแจ้งเทศบาลของเราว่าเป็นเงินเท่านี้  ค่าอะไรบ้าง สมมติว่าเราให้ไป 
100,000 บาท แต่ถ้ามันเกินไปจนเป็นเงิน 150,000 บาท เขาก็จะแจงเราเป็นเงิน
แค่ 100,000 บาท ที่เราได้ให้ไป เป็นค่าซอ 50,000 บาท ค่าดนตรี 50,000 
บาท เขาก็จะแจ้งเรามาแค่ 2 รายการ เพราะเขาใช้เงินไปแค่นั้นครับ เพราะถ้าเราใช้
วิธีอุดหนุน มันก็จะไม่เข้าระเบียบหลักเกณฑ์ที่ว่า มันไม่ใช่หลักเกณฑ์อุดหนุน       
แต่มันเป็นเงินจัดทําโครงการประเพณีปีใหม่เมือง ไม่ใช่เงินอุดหนุนประเพณีปีใหม่
เมือง เพราะฉะนั้นเงินมันจะอยู่คนละประเภท ประเภทการจัดงานถูกจัดให้เป็น
ประเภทค่าใช้สอย แต่ถ้าเงินอุดหนุนที่เป็นก้อน เช่น เงินอุดหนุนโรงเรียนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน นี่คือประเภทเงินอุดหนุน ก็ขอนําเรียนในที่ป ระชุมครับว่า    
ประเภทและลักษณะเงินอุดหนุนจะเป็นแบบนี้ครับ เรื่องที่สอง เรื่องความล่าช้าของ
โครงการต่างๆ จริงๆแล้วในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากว่าปีนี้เราได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 22 ล้านบาท แต่พอเรามาหาผู้รับจ้าง เงินก็เหลือมาหลายล้านบาทครับ 
อย่างเช่นโครงการถนน 7 ล้านบาท คงเหลือ 4 ล้านบาท โครงการบ่อขยะก็เหลือ
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ครับ และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี้ เราต้องเข้าใจตรงที่ว่าบุคลากรเรา ซึ่งกองช่าง
เรามีบุคลากรประมาณ 3 คน ซึ่งมีหน้าที่หลายอย่าง เช่น ควบคุมงาน ออกแบบ
โครงการนําเงินเหลือจ่ายไปใช้ เราก็ต้องทยอยทํางานไปเรื่อยๆครับ และโครงการไหน
ที่คิดว่าเงินจะตก อย่างเช่นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีเงินเหลือจ่ายหลายล้านบาท     
ถ้าหากว่าเราไม่รีบทําโครงการเพ่ือไปขออนุมัติจากผู้ว่า เงินก็จะตกไปครับ เทศบาล
เราก็จะเสียโอกาส เพราะเขากําหนดว่าภายในเดือนมีนาคม จะต้องนําเงินเหลือจ่าย
มา เพราะฉะนั้นเราต้องเร่งทําเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้หมดก่อนครับ ส่วนงานในเทศ
บัญญัติ ก็ต้องรองบประมาณเข้ามาอีก และถึงแม้ว่าเราทําไม่ทันในปีนี้ ก็ยังสามารถ
กันในสภาได้อีก 1 ปี คือสิ่งไหนที่อยู่ในเทศบัญญัติของเรา เราไม่ต้องกลัวว่าจะตก
ครับ มันอาจจะช้า แต่ว่าเงินไม่ตกแน่นอนครับ เพราะเราทําทันแน่นอน แต่เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจถ้าเราไม่ทํา เงินมันจะตกแน่นอน แล้วเราก็จะเสียดายครับ     
เพราะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนี่มันเยอะกว่าเงินในเทศบัญญัติของเราอีกครับ 
เพราะฉะนั้นโครงการที่อยู่เทศบัญญัติอาจจะมีความล่าช้าไปครับ แต่ตอนนี้ทางฝ่าย
กองคลัง ทางฝ่ายพัสดุได้ทําเรื่องของถนน 2 เส้น และเรื่องประปาแล้ว ตอนนี้ก็ได้นํา
โครงการต่ า งๆที่ อ ยู่ ใ น เทศบัญญัติ ออกมาทํ า แล้ วครั บ  เ ร าก็ ทํ านะครั บ               
ไม่ได้หมายความว่าไม่ทํา เพราะฉะนั้นระยะเวลาอีก 4 เดือนที่เราเหลือตอนนี้       
เราจะพยายามก่อหนี้ผูกพันให้ทัน หมายความว่าจะพยายามหาผู้รับจ้างให้ทัน      
แต่ถ้าหากว่าไม่ทัน เดือนกันยายนจะขออนุมัติจากสภาเพ่ือกันเงินงบประมาณ       
ในปี 2561 นี้ เอาไปสร้างในปี 2562 ถ้าสมมติว่าเงินเหลือจ่ายเหลือประมาณ     
4 ล้านบาท ถ้าหากว่าผู้ว่าอนุมัติให้เราใช้ เราก็จะขอทําตัวนั้นก่อน เพราะกลัวเงินตก 
แต่เงินในเทศบัญญัติไม่ต้องกลัวว่าจะตกครับ ยกเว้นว่าสภาเราหมดความจําเป็น   
แล้วจะโอนไปทําตัวใหม่ก็ต้องเอาเข้าสภาอีกรอบครับ ขออนุญาตนําเรียนในที่ประชุม
เพียงเท่านี้ครับ มีท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกในประเด็นที่กระผมได้นําเรียนต่อ
สภาไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยทุธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาครับ เกี่ยวกับโครงการต่างๆครับ เท่าท่ีได้รับทราบเกี่ยว 
ประธานสภา กับการรายงานของท่านปลัด โครงการเร่งด่วนก็คือโครงการที่งบประมาณเหลือจ่าย

จากงบอุดหนุนเฉพาะกิจครับ ก็เลยต้องรีบทําก่อนในเทศบัญญัติครับ เพราะว่าถ้าไม่
รีบทํางบจะตกเลยครับ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีก็ต้อง
ขอขอบคุณท่านนายกและท่านปลัดนะครับ ที่ได้รายงานผลการดําเนินงานต่างๆต่อที่
ประชุมในสภาครับ 

 
ระเบียบวะระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องการพัฒนาต่างๆครับ ปรึกษาหารือในที่ประชุมสภา ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภา ผู้อํานวยการกองช่างคนใหม่ ได้ดําเนินการแนะนําให้ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม

ประชุมได้รู้จักครับ เรียนเชิญครับ 
นายเจริญ   โสพันธ์ - ขอขอบคุณท่านประธานสภาครับ ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองช่าง ตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหาร หัวหน้ากองทุกฝ่าย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาล

ตําบลไหล่หิน กระผมนายเจริญ  โสพันธ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง พ่ึงย้ายมา
จากเทศบาลตําบลท่าผาครับ อายุราชการทํางานมาตั้งแต่ปี 2540 อยู่องค์การ
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บริหารส่วนตําบลท่าผา จนถึงปัจจุบันครับรวมแล้วก็ 20 ปีครับ ความหวังที่เข้ามานี่ก็
อยากจะพัฒนา และขอความร่วมมือกับสมาชิกสภาในการออกพ้ืนที่ครับ เพราะเป็น
คนต่างถ่ินครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านผู้อํานวยการกองช่างครับ ท่านเจริญ  โสพันธ์ครับ พ่ึงย้ายมาจากตําบล 
ประธานสภา ท่าผา เคยทํางานกับนายกศรีนวล กับนายกสมยศนะครับ ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่

เทศบาลตําบลไหล่หินของเราครับ เพ่ือช่วยกันพัฒนาทุกด้านของเทศบาลตําบลไหล่
หินครับ เรื่องอ่ืนๆมีท่าใดจะสอบถามหรือหารือในที่ประชุม เรียนเชิญท่านมงคล  
ชํานาญการครับ 

นายมงคล  ช านาญการ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ในวาระอ่ืนๆนี้ กระผมอยากจะขอเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพ่ีน้อง

ชาวบ้าน 2 เรื่องครับ ก็คือเรื่องที่เราได้รับปากกับพ่ีน้องชาวบ้านว่าจะขุดลอกลําห้วย
กําจัดวัชพืชในลําห้วยให้พี่น้องชาวบ้านครับ ก็มีพ่ีน้องชาวบ้านมาถามถึงที่บ้านเลยครับ 
ว่า เมื่อไหร่จะมาขุดลอกกําจัดวัชพืชให้ก่อนที่ เขาจะปล่อยน้ํ าเข้าทุ่ งนาครับ           
ทางชาวบ้านก็ขอฝากมาถึงสภาด้วยครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านมงคลด้วยครับ ก็เคยเสนอเข้าที่ประชุมสภาครับ ว่าหลังสํานักสงฆ์บ้าน 
ประธานสภา แพะขึ้นไปครับ มีท่านอ่ืนจะเสนอปัญหาอีกไหมครับ เรียนเชิญท่านประดิษฐ์        

เรืองฤทธิ์ครับ 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขณะนี้ครับ ถนนที่สร้างจากบ้าน

มะกอกไปยังบ้านไหล่หินหมู่ที่ 6 เสร็จสมบูรณ์เกือบ 100% แล้วครับ ที่เหลือก็น่าจะ
ยังตรวจงานไม่เสร็จครับ แต่ขณะนี้มีปัญหาก็คือบ้านมะกอก เป็นหมู่บ้านที่ทํา
เกษตรกรรม   น้ําบ่อที่เราได้ทํากันไว้เมื่อปีก่อนมันต่ําครับ และตอนนี้เวลาที่ชาวบ้าน
ไปเอาน้ํามันเป็นแอ่ง ซึ่งลําบากครับ ก็อยากจะขอความกรุณราจากท่านนายกว่าขอดิน
ลูกลังไปลงที่เป็นแอ่งประมาณ 2 ลํารถครับ ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยครับ และอีกเรื่องก็คือ
เมื่อถนนทําเสร็จแล้ว รถก็วิ่งเร็ว ผมก็กลัวว่ารถจะวิ่งหลุดโค้งลงแม่น้ําครับ ก็ขอความ
กรุณาเข้าไปดูทางเรียบฝั่งแม่น้ําหน่อยครับ ว่าเราจะมีทางแก้ไชแบบไหนบ้างครับ 
ตรงที่ฝายกั้นน้ําครับ มันจะเป็นเนินและเป็นตลิ่งครับ อยากจะขอรบกวนทางกองช่าง
หน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านประดิษฐ์ด้วยครับ ก็ขอดินลูกลังกับการแก้ปัญหาทางที่ท่ีพ่ึงสร้างเสร็จ 
ประธานสภา บริเวณเรียบแม่น้ํายาวครับ เพราะกลัวว่ารถจะหลุดโค้งแล้วพุ่งลงแม่น้ําครับ         

เรียนเชิญท่านไพโรจน์  ดวงชัยต่อครับ 
นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายไพโรจน์  ดวงชัย ขอเสริมจาก

ท่านมงคลสักหน่อยครับ เรื่องผักตบชวา เพราะเมื่อวานกระผมก็เจอชาวบ้านมาถาม
เรื่องผักตบชวาหลังสํานักสงฆ์บ้านแพะครับ เป็นสิ่งที่หนักหนามากเลยครับ อยากจะ
ให้ทางฝ่ายบริหารช่วยดูแลหน่อยครับ กระผมคิดว่าน่าจะปล่อยให้ลอยไปตาม
ธรรมชาติครับ ถ้าหากว่าน้ํามาก็อยากจะขอให้ช่วยผนึกกําลังกันทําให้มันลอยไปตาม
ธรรมชาติครับ ลองไปดูน้ําที่คลองหมู่ 3 หรือลําน้ําแม่น้ํายาวดูครับ สังเกตได้ว่าน้ําจะ
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ดํามากครับ กระผมก็เป็นห่วงมากเลยครับ เรื่องของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ํา
ครับ ถ้าหากว่าเราช่วยกันจริงๆก็คงจะไม่เหลือบ่ากว่าแรงของเราครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านไพโรจน์ด้วยครับ ที่ได้พูดถึงเรื่องของวัชพืช ผักตบชวาในลําห้วย  
ประธานสภา คลองหมู่ 3 หรือลําน้ําแม่น้ํายาวครับ มีท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าหากไม่มี ขอเรียนเชิญ

ท่านนายกตอบข้อซักถามครับ 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ให้

ความกรุณาสอบถาม และให้คําแนะนํา ตลอดจนการขอเร่งรัดในบางโครงการที่มี
ความจําเป็นเร่งด่วน ขออนุญาตอบข้อซักถามของท่านมงคลในเรื่องของกําจัดวัชพืช
ลําห้วยแม่ฮวกหลังสํานักสงฆ์ครับ ซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้ เราได้พยายามจะ
ดําเนินการไปตั้งนานแล้ว หลังจากท่ีเรามีงบประมาณจากการวางท่อ และมีปัญหากับ
โครงการนี้ เราจึงจะนํางบประมาณมาใช้ตรงนี้ เพ่ือที่จะดําเนินการกําจัดวัชพืช     
แต่หลังจากนั้นปรากฏว่า ทางผู้นําตลอดจนสมาชิกสภาบางท่าน ให้ความสําคัญ
มากกว่าตรงนี้ นั่นคือโครงการก่อสร้างถนนจากบ้านหมู่ที่ 3 ไปยังบ้านหมู่ที่ 4       
ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดไปลงตรงนั้น งบประมาณตรงนี้ก็เลยหมดไป ซึ่งทางฝ่าย
บริ ห า รก็ ไ ด้ ป รึ กษ าหารื อกั น  จะห า งบประมาณจากที่ อ่ื น ไปล งตร งนั้ น                 
เช่น งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการอื่นๆท่ีจะนํามาจ่ายผ่านเงินสะสมในครั้งต่อไป 
อาจจะโอนงบประมาณจากโครงการในเทศบัญญัติบางโครงการ ที่ความจําเป็นหมด
ไป เช่นกองคลังได้ประมาณการค่าเงินเดือนหรือค่าจ้าง เวลาล่วงเลยไป เงินก็อาจจะ
เหลือบ้าง เราก็สามารถที่จะโอนมาใช้จ่าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูว่างบประมาณมี
เพียงพอหรือไม่ครับ และถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะดําเนินการตามที่ได้นําเรียน
ไป เราก็คงจะต้องทําเป็นโครงการฝนงบประมาณปี 2562 ต่อไปครับ ส่วนข้อ
ซักถามของท่านประดิษฐ์ที่ได้นําเสนอในเรื่องของการถมกินลูกลังบริเวณบ่อน้ําท้าย
หมู่บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ซึ่งตรงนี้กระผมก็จะรับไปดําเนินการครับ และคิดว่า
งบประมาณคงจะไม่มากเท่าไหร่ครับ ส่วนในเรื่องของรั้วกั้นถนนในบางช่วงถนนที่
ถนนแคบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหัวโค้งตรงฝายกั้นน้ําชลประทานท้ายบ้านมะกอก-
นาบัว กระผมจะขออนุญาตนําเรียนชี้แจงในอันดับต่อไปที่เกี่ยวกับการขอใช้เงินเหลือ
จ่ายจากผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการได้เสนิผ่านทาง e-bidding และเหลือจ่าย    
เดี๋ยวจะขี้แจงให้ฟังเป็นข้อๆนะครับ ว่าเราได้นําไปใช้อะไรบ้าง ส่วนท่านไพโรจน์
เกี่ยวกับเรื่องของการกําจัดผักตบชวาคลองหมู่ 3 และลําน้ําแม่ยาว และก็สมควรที่จะ
นําเสนอและดําเนินการก่อนฤดูน้ําหลาก ตรงนี้ทางส่วนกลางได้ให้งบประมาณมา
ประมาณ 80,000 บาท และก็มีการบังคับมาด้วยนะครับ เป็นโครงการกําจัด
ผักตบชวา เป็นรูปแบบให้บังคับซื้อเรือท้องแบนหรือว่ายังไงนี่แหล่ะครับ ซึ่งตอนนี้เชื่อ
ว่าทางพัสดุ กองคลังก็คงจะอยู่ในระหว่างการดําเนินการครับ จะได้ผลประการใดนั้น
ก็เป็นการประชุมที่จังหวัดที่มีความเห็นพ้องร่วมกันทั้งจังหวัด งบประมาณที่ได้มาแห่ง
ละ 80,000 บาท ก็มีความเห็นพ้องกันว่าจะนําไปซื้อเรือท้องแบนเพ่ือที่จะนํามาใช้
กําจัดผักตบชวา ขออนุญาตนําเรียนในเรื่องของงบประมาณ ก่อนอ่ืนก็อยากจะขอ
แสดงความดีใจ และยินใจกับพ่ีน้องชาวตําบลไหล่หิน ที่จะได้ใช้ถนนเส้นใหม่        
ซึ่งในอนาคตต่อไปผมเชื่อว่าท่านเลขา หรือประธานสภาคงจะมีความคิดคล้องจองกัน
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กับฝ่ายบริหารว่า เราอาจจะมีการปั่นจักรยาน ซึ่งถนนนี้ใช้ได้ดี และไม่จอแจครับ 
และที่สําคัญอย่างที่ท่านสมาชิกสภาได้ตั้งข้อสังเกตในความเป็นห่วง ก็คือในเรื่องของ
อันตรายที่ผู้ใช้รถใช้ถนน ประเด็นสําคัญที่สุดที่เมื่อทางดีก็ขับเร็ว ก็เลยเป็นห่วง      
ซึ่งทั้งหมด กระผมก็ได้วางแผนและกําชับกับทางกองช่างว่า เมื่อมีเงินเหลือเราจะใช้
อะไรบ้าง จากโครงการแรกงบประมาณ 3 ล้านกว่าบาท ผู้รับจ้างได้เสนอต่ําสุดคือ 2.3 ล้าน
บาท เหลืองบประมาณอยู่ 796,000 บาท ตรงนี้กระผมจึงได้กําชับไปทางกองช่าง
ว่าให้ทําถนนลาดยางแอดฟัลติกคอนกรีต ช่วงวัดมะกาก-นาบัว จนถึงถนนที่กําลัง
สร้าง ณ ปัจจุบันนี้ มีผิวจราจรเท่ากันคือ 5 เมตร งบประมาณ 796,000 บาท   
ผ่านกลางบ้านมะกอก-นาบัวครับ คืองบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการแรกที่ไป
บ่อขยะครับ ส่วนโครงการที่ 2 งบประมาณทั้งหมด 7 ล้านกว่าบาท ผู้ที่ยื่นเสนอ
ต่ําสุด 4 ล้านกว่าบาท เงินเหลือ 3,336,300 บาท เพราะฉะนั้นกระผมจึงได้
ปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร และทางท่านปลัดครับ ว่าเราจะนํามาใช้อะไรบ้างเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับตําบลของเรา โครงการแรกที่เราดําเนินการคือปรับปรุงสาย
ทางถนนเรียบลําน้ําแม่ยาวใช้งบประมาณ 498,000 บาท รายละเอียดคือเราจะทํา
ราวกันตกในจุดเสี่ยงทั้งหลายครับ ตอนแรกกระผมคิดว่าจะเสริมด้วยกระแสไฟหรือ
ว่าไฟกิ่ง แต่ดูแล้วใช้งบประมาณเยอะมาก และความจําเป็นของแสงสว่าง กระผมยัง
คิดว่ายังมีความจําเป็นน้อยกว่าโครงการอ่ืนที่กระผมจะนําเรียนชี้แจงในที่ประชุม
ต่อไปครับ โครงการที่สองคือโครงการถนน คสล.บริเวณซอยบุญรักษา หมู่ที่ 2  
งบประมาณ 151,300 บาทครับ โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ไหล่หินหมู่ที่ 2 บริเวณเรียบลําน้ําเหมืองทุ่งแพะหนองห้า คือเรียบโรงเรียนไหล่หิน
ราษฎร์บํารุงครับ โครงการที่สี่ โครงการลาดยาวผิวแอดฟัลติกคอนกรีตสายไหล่หิน -
แม่ฮวก หมู่ที่ 2 จากหน้าศาลาประชาคมเข้าไปจนถึงสามแยก เกือบถึงหน้าบ้านท่าน 
สท.ไพโรจน์ แล้วก็วกกลับเลี้ยวขวาขึ้นมาทางตลาดสดบ้านไหล่หินครับ งบประมาณ 
233,000 บาท บางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมเราไม่ทํายาวเข้าไปอีก ก็สืบ
เนื่องมาจากว่ามีถนนที่คั่นอยู่ตรงกลางที่เราได้ของบประมาณไปแล้ว ซึ่งอยู่ในระยะค้ํา
ประกัน 2 ปี เราก็เลยทํายาวไม่ได้ครับ เพราะถ้าจะทํายาวต่อไปก็จะเป็นโครงการที่
จะต้องใช้เงินเยอะมากๆครับ ถนนจากบ้านไหล่หินไปแม่ฮวกทั้งหมด งบประมาณเรา
ประมาณการไว้แล้ว ประมาณ 4 ล้านกว่าบาทครับ ก็เลยเอาที่บริเวณบ้านไหล่หิน 
หมู่ที่ 2 นี้ก่อนครับ ต่อไปเราก็จะได้ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยตรง อย่างเช่น 
ทางหลวงชนบท หรือไม่ก็เป็นประเภทงบยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการที่ 5 โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอดฟัลติกคอนหรีตสายดงปู่หม้อม ต่อจากบ่อขยะครับ     
ไปถึง 3 แยกหนึ่งคํานกเก๊า เพราะต่อจากนั้นไปจะเป็นถนนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดครับ ไม่ใช่เขตรับผิดชอบของเรา เป็นเงินงบประมาณ 1,074,000 บาท 
โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอดฟัลติกคอนกรีต ถนนตัดกลาง
หมู่บ้านมะกอก-นาบัว พร้อมทั้งวางท่อระบายน้ํา 12 จุดครับ ขนาด 40 เซนติเมตร 
งบประมาณทั้งหมด 497,500 บาท แต่ถนนสายนี้ความกว้าง 4 เมตรครับ       
ไม่ใช่ 5 เมตร โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นหลังเทศบาล 
เชื่อมต่อคลองชลประทาน รายะละเอียดก็ต้องถามท่าน สท.หมู่ 2 ครับ ว่าเป็นอะไร
ยังไง ตรงไหน โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดข้างบ้านท่านชาญยุทธ 
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เงินงบประมาณ 96,000 บาท โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนบริเวณบ้านกิ่ว
เชื่อบ้านป่าเหียง อันนี้เป็นถนนที่เป็นรอยต่อของถนนเดิมครับ ถนน คสล.ที่สร้าง
ขึ้นมาโดยงบประมาณตําบลละ 5 ล้านบาท แต่ว่าตรงรอยต่อมันไม่เรียบร้อยครับ 
กระผมก็เลยนํางบประมาณตรงนี้ไปดําเนินการเชื่อมต่อให้มันเรียบ งบประมาณ 
169,000 บาท  รวมแล้วงบประมาณทั้งหมด 9 โครงการ เป็นเงิน 3,336,300 
บาท โครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณโครงการประปาหมู่บ้าน    
ประปาขนาดใหญ่ ของทั้งหมู่ 1 และหมู่ 2 ซึ่งโครงการทั้ง 2 โครงการนี้ งบประมาณ
ต่อโครงการไม่ถึง 6 ล้านบาทอยู่โครงการละ 7,000 บาท มีเงินเหลือจากการที่
ผู้รับเหมายื่น e-bidding มีเงินเหลืออยู่ประมาณ 2,130,000 บาท เราก็ได้นําเงิน
ทั้งหมดมาทําโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ําประปา หมู่ 2 และหมู่ 6 เป็นเงิน 
2,130,000 บาท ส่วนโครงการท่อส่งน้ําจาก บ้านหมู่ 1 ถึงบ้านหมู่ 3 นั้น มันอยู่ใน
โครงการแล้ว ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ผู้รับเหมา หรือว่าอยู่ในโครงการประปาบ้านหมู่ 1 
เรียบร้อยแล้วนะครับ สรุปว่าเงินเหลือจ่ายทั้งหมดจากงบประมาณทั้งหมด 10 ล้าน
กว่าบาท มีเงินเหลือจ่ายอยู่ 3 ล้าน 5 ล้าน 6 ล้านกว่าบาทครับ ก็เป็นโครงการที่
กระผมได้หารือกับทางฝ่ายบริหารทั้งหมด และทางช่าง เจ้าหน้าที่ ตลอดจนปลัดนะ
ครับ ว่าเราจะนําเงินที่เหลือไปดําเนินโครงการเหล่านี้ ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้
โครงการในเทศบัญญัติของเราล่าช้าลงไปครับ เพราะว่าทั้งหมด 11 โครงการ เป็น
งานหนักไปที่กองช่างทั้งหมดครับ โครงการต้องนําเสนอใหม่ ต้องเขียนแบบใหม่ ต้อง
ทําใหม่หมด ซึ่งต้องใช้เวลา จึงนําเรียนมาเพ่ือให้ทางสภาได้รับทราบครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับที่ได้ชี้แจงในหลายๆเรื่อง และตอบข้อซักถามจากสมาชิกสภา  
ประธานสภา เกี่ยวกับเงินเหลือจ่ายต่างๆครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเหลือจ่ายทั้งหมด 6 ล้านกว่า

บาทครับ งานโครงการสร้างเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลไหล่หิน ถือว่าเป็นผลดี และ
เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องชาวเทศบาลตําบลไหล่หินของเราครับ และเรื่องการขุดลอก
ผักตบชวาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลําห้วนบ้านแม่ฮวก หมู่ 3 หรือลําน้ําแม่ยาวครับ 
เพราะว่าใกล้จะถึงฤดูทํานาแล้วครับ ถ้าหากว่ามีเงินเหลือจ่ายจากที่ไหนก็ขอมา
สนับสนุนหน่อยครับ เรียนเชิญท่านรองสุนันท์ เกษณาครับ 

นายสุนันท์   เกษณา   - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองนายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเพ่ิมเติมสักหน่อยครับ ว่าเรื่อง

ผักตบชวาจะลงความเห็นกันว่า เราจะหายาฆ่าหญ้าอินทรีย์มาทําได้ไหมครับ เพราะว่า
ถ้าลอยกระทงเราก็ต้องเดือดร้อนอีกแล้วครับ ที่ขุดลอกเราไม่เกี่ยวนะครับ เฉพาะลํา
น้ําแม่ยาว รู้สึกว่ากระผมได้ไปเห็นเทศบาลตําบลวังพร้าวเล่าให้ฟังว่า เขาได้ใช้เรือยาว
และยาฆ่าหญ้า เป็นยาแบบอินทรีย์ ไม่สร้างมลพิษให้น้ํา ก็ขอฝากเรื่องยาฆ่าหญ้าแบบ
อินทรีย์เป็นแนวทางครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านรองนายกครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ กระผมว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับ 
ประธานสภา ผักตบชวา ถ้าเราไม่รีบจัดการ ไม่รีบดําเนินการ เมื่อถึงฤดูน้ํามาก็จะมีปัญหาเรื่อง

ผักตบชวาติดฝายกั้นน้ําอีกครับ อีกเรื่องหนึ่งก็ขออนุญาตเรียนถามท่านนายกว่าถนน
จากบ้านหมู่ 3 ไปยังบ้านหมู่ 4 ขณะนี้มีผู้ว่าจ้างได้เข้าไปดําเนินการเคลียร์เป็นเส้นทาง
แล้วครับ อยากจะขอเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในฤดูทํานาได้ไหมครับ และอยากจะถาม
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อีกว่าที่เป็นถนนดินครับ จะได้นําดินมาใส่อีกไหมครับ หรือว่าเป็นดินเห่าแบบนั้นครับ 
ขออนุญาตเรียนถามครับ มีท่านอ่ืนอยากจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ เรียนเชิญท่าน
วสันต์  วรรณมณีครับ 

นายวสันต์   วรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมวสันต์  วรรณมณีครับ อยากจะขอประเด็นแนวหารือทางคณะ

ผู้บริหารมากกว่าที่จะถามครับ คือในโครงการประปา ทั้งหมู่ 2 และหมู่ 6 ที่จะแล้ว
เสร็จนี้ครับ เป็นโครงการที่ใหญ่และคลองคลุมทั้ง 2 หมู่บ้าน กระผมอยากจะสอบถาม
ทางแนวคิดของผู้บริหาร คิดไว้อย่างไรในวันข้างหน้ าว่า  ถ้ าหากเสร็จแล้ ว              
ส่งงบประมาณแล้ว ใครคือผู้ที่จะเข้าไปดูแลครับ เราจะให้หมู่บ้านเป็นผู้ดูแลหรือว่า
ทางเทศบาลจะเป็นผู้เข้าไปดูแล ที่กระผมถามแบบนี้ก็เพราะว่า ถ้าเราให้งบประปาไป
แล้ว เท่าที่ผ่านมามันเยอะมาก ให้ไปตลอด แล้วผู้ที่ดูแลเขาก็เก็บค่าประปาเอาไปใช้
จ่ายเอง ซึ่งทางเทศบาลเราก็อุดหนุนไปเรื่อยๆครับ พอถึงปัจจุบันประปาตรงนี้ก็ใหญ่
ครับ น่าจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างครับ ทั้งระบบวางท่อทั้งหมู่ 2 และหมู่ 6 ก็จะวาง
ใหม่ทั้งหมดเลยครับ ซึ่งถ้าหากว่าเสร็จแล้วเรายกให้ทางหมู่บ้านดูแล ในความคิด
ส่วนตัวผมคิดว่า เราควรจะยกให้ทางหมู่บ้านดูแลหรือดูแลเอง เพราะจากที่ผ่านมาเรา
ก็ให้ไปเยอะ แต่เราก็ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรจากผู้ที่เข้าไปดูแลประปาตรงนั้น      
ซึ่งเท่าท่ีจําได้ก็หลายล้านบาทครับ ที่เราไปอุดหนุนวางท่ออะไรต่างๆ ทั้งหมู่ 2 และหมู่ 
6 ก็อยากจะหารือกับทางนายกว่าเราจะทําอย่างไรในเรื่องของการข้าไปดูแลประปาใน
ครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านวสันต์ วรรณมณีครับ เกี่ยวกับการดูแลหลังจากท่ีก่อสร้างเสร็จครับ  
ประธานสภา ถือว่าเป้นความโชคดีของบ้านหมู่ 2 และบ้านหมู่ 6 ครับ ที่จะได้ประปาขนาดใหญ่ใน

หมู่บ้าน ต่อไปคงจะไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ําประปาครับ ท่านอ่ืนจะสอบถามไหมครับ 
เรียนเชิญท่านรองประธานสภาครับ  

นายธนบัตร  จักร์ค า - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  
รองประธานสภา ตลอดจนผู้ร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมอยากจะนําเสนอเพ่ือเตรียมการไว้แก้ไขใน

วันข้างหน้าครับ โดยเฉพาะเหมืองหัวขวาครับ  เดี๋ยวนี้ท่านเลขาสภาและผมก็ได้เข้า
ไปดูครั้งหนึ่งครับ ที่ดานล่างของฝายลูกน้อยบ้านมะกอกครับ ตรงนั้นจะเป็นน้ําล้น
และน้ําวนครับ และตอนนี้อยู่ห่างจากลําเหมืองหัวขวาประมาณ 6 เมตรครับ เพราะ
เวลาน้ํามาก็จะเป็นน้ําวนครับ ทั้งด้านข้างเป็นทราย และเมื่อวานกระผมได้เข้าไปดู
แล้วครับ ครั้งที่แล้วกระผมก็ได้แจ้งไปแล้วครั้งหนึ่งครับ เพราะฉะนั้นเราต้องหาทางใช้
กล่องแกรเบี้ยน ไม่อย่างนั้นเหมืองหัวขวาจะต้องพังแน่ครับ ถ้าท่านเคยไปขุดลอกลํา
เหมือง กระผมอยากจะนําเสนอผ่านทางหัวหน้าเหมืองฝายหัวขวา คือท่านสุธรรม
จําปาครับ เราจะมีแนวทางท่ีจะส่งเรื่องไปทางกรมทรัพยากรน้ําไหมครับ ที่เราได้เป็น
ลูกเหมืองครับ เราต้องรีบทํานะครับ เพราะไม่อย่างนั้นมันจะพังแน่นอนครับ ถ้าพัง
ขึ้นมามันจะยุ่งครับ และเรื่องที่สองก็คือเรื่องผับตบชวาครับ คือในลําน้ําแม่ยาวบ้าน
เรานี้กระผมยอรับว่าฝายกักเก็บน้ําเยอะมาก ในแต่ละหมู่บ้านมีทุกจุด แต่ละจุดก็จะมี
ผักตบชวาทั้งนั้นครับ ตอนนี้บ้านมะกอกได้เปรียบตรงที่ว่า ท้ายบ้านมะกอกนั้นมีฝาย
ปล่อยน้ําทิ้ง ถ้าหากว่ามีเยอะก็ปล่อยน้ําทิ้งเลยครับ พอมาถึงบ้านไหล่หินหรือบ้านเข้า
ซ้อน มันไม่ข้ามครับ ผักตบชวาก็เลยแพร่อยู่ตรงนั้น ถ้าเราจะนําโครงการเข้าไปทํา
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ตอนนี้ กระผมคิดว่าไม่มีประโยชน์ครับ เฉพาะลําน้ําแม่ยาวนะครับ เราจะต้องทํายังไง
ครับ เพราะน้ําแม่ยาวก็ไหลมาเรื่อยๆ ถ้าน้ําเยอะน้ําหลากก็จะมาติดอยู่ที่เรานี่แหล่ะ
ครับ ผมคิดว่ามันต้องแก้ไขร่วมกันครับ ปัญหาหนักนะครับเรื่องผักตบชวา ยังไงก็ขอ
ฝากท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาช่วยกันครับ ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านรองประธานสภาครับ ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนกันครับ เรื่องน้ํากัด 
ประธานสภา เซาะริมฝั่งท้ายลําเหมืองลูกน้อยครับ และต้องรีบดําเนินการแก้ไขโดยด่วนครับ มีท่าน

อ่ืนจะซักถามอีกไหมครับ หลายๆเรื่องราวนะครับทั้งเรื่องผักตบชวาถึง แม้ว่าเรา
กําจัดไป ก็ยังจะมีอยู่ครับ เราควรจะดําเนินการแบบไหนดีครับ เรียนเชิญท่านธนา    
แก้วจักรครับ 

นายธนา   แก้วจักร   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมก็อยากจะขอพูดถึงเรื่องผักตบชวาครับ ซึ่งเป็นพืชที่อยู่ในน้ําครับ 

กระผมคิดว่าเราจะต้องเอาออกให้หมดครับ อยากจะเรียนถามไปยังฝ่ายบริหารครับ 
เรื่องที่นํางบประมาณที่เหลือจ่ายเฉพาะกิจที่จากบ่อขยะไปทําทาง กระผมคิดว่าทาง
เส้นนี้ก็มีความจําเป็นอยู่ แต่ถ้าจะให้ดีท่านลองกลับมามองตั้งแต่หน้าวัดใหม่ไปจนถึง
วัดบ้านเข้าซ้อนหมู่ 1 ครับ เพราะเส้นนี้คนสัญจรมากกว่า กระผมอยากจะเรียนถาม
ครับ ว่าท่านมองตรงนี้ไหมครับ ตรงไหนมันสําคัญกว่ากันครับ มีเรื่องสอบถามเพียง
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านธนา  แก้วจักรครับ เรียนเชิญท่านนายก ตอบข้อซักถามครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านครับ ท่านสมาชิก

สภาที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ สอบถามตลอดจนเร่งรัดในบางโครงการครับ กระผมขอ
อนุญาตนําเรียนและชี้แจงเป็นข้อๆ และเรียงตามลําดับนะครับ ดังนี้ เรื่องแรกเป็น
เรื่องของประธานสภาที่ได้สอบถามในเรื่องของถนนคันดิน ว่าจะมีดินเพ่ิมหรือไม่   
และขอให้เร่งรัดตรงนี้ อยากจะนําเรียนชี้แจงว่า งบประมาณ 170,000 กว่าบาท 
ตรงนี้ระยะความยาว 1,100 เมตร ถ้าพิจารณาตามเนื้องบประมาณทางกองช่างหรือ
ว่าฝ่ายโยธาก็ได้คํานวณออกมาแล้ว จะได้แค่ถนนคันดินลําลอง ถ้าจะมีดินเพ่ิมหรือ
ลูกรังเ พ่ิม ก็ต้องมีงบประมาณมาเสริมอีก เฉพาะวางท่อนะครับ ขนาด 80 
เซนติเมตร 4 จุด จุดละ 8 ท่อ ท่านลองคํานวณดูครับ ว่าใช้เงินท่าไหร่แล้ว และจริงๆ
แล้วถนนสายนี้ถ้าทําเต็มรูปแบบเป็นลูกรังบดอัดแน่น ใช้งบประมาณไม่ต่ํากว่า       
1 ล้านบาท เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทําเท่าที่เราจะทําได้ไปก่อนครับ ด้วยการเร่งรัด
จากฝ่ายผู้นํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านกํานัน สืบเนื่องมาจากว่าเราได้รับบริจาคที่ดิน 
เราได้รับการอนุเคราะห์จากชาวบ้าน ว่าให้ที่ดินในการทําถนนเส้นนี้  ถามว่าเรามี
ความพร้อมในเรื่องของงบประมาณไหม ตอบว่าไม่เลยครับ แต่เราเห็นความจําเป็นว่า
ต้องรีบเอา ต้องรีบทํา อย่างน้อยก็เพ่ือให้เป็นแนวถนน พอใช้ไปก่อนครับ ต่อไปค่อย
หางบประมาณมาทําให้เป็นไปตามลําดับจนถึงเป็นถนนลาดยาง จึงนําเรียนมาเพ่ือ
ทราบ ประเด็นต่อมาของท่านวสันต์ ได้ตั้งข้อสังเกตและให้แนวทางหรือว่าเป็นการ
ปรึกษาหารือในที่ประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พูดกับนายกว่าจะทํายังไงดี กับปัญหา
หรือการบริหารจัดหารน้ําบ้านหมู่ 2 และหมู่ 6 กระผมก็ได้ปรึกษากับท่านปลัด 



 - 18 - 

รวมทั้งฝ่ายบริหารได้คุยกันหลายครั้ง ว่าแนวทางการดําเนินงานเราสามารถทําได้ใน
ทุกรูปแบบ แต่ก่อนอ่ืนเราก็ต้องมาดูในเรื่องของกฎระเบียบ ว่าเราสารถทําได้มาก
น้อยแค่ไหน ซึ่งจริงๆแล้วก่อนอื่นที่เราจะรับงานตรงนี้มาทํา สมมติว่าเราได้คุยกันแล้ว
ว่าทางเทศบาลต้องเป็นตัวหลักในการดําเนินการบริหารจัดการน้ําประปา ขั้นตอนก็
คงจะอีกหลายขั้นตอนในการดําเนินการ ส่วนตัวกระผมนั้นคิดว่าจะดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ 1.จะได้ประชุมปรึกษาหารือกับผู้มีประสบการณ์ หลังจากได้
ปรึกษาหารือกันแล้ว เราก็ได้จะได้ดําเนินการไปประชุมดําเนินการประชาคม ว่าจริงๆ
แล้วชาวบ้านต้องการแบบไหน หลังจากไปประชุมประชาคมแล้ว เราก็จะนําเรื่อง
ทั้งหมดเข้ามาในสภา เพ่ือขออนุมัติ อาจจะขออนุมัติในเรื่องของงบประมาณ หรือทํา
เทศบัญญัติ หรืองบประมาณเฉพาะกาล และเรื่องของการจัดเก็บ และหลังจากนั้นเรา
ก็จะมาศึกษากฎระเบียบว่าเราต้องมีขั้นตอนแบบไหน ซึ่งถ้าเป็นตําบลอ่ืนเทศบาลจะ
เข้ามาบริหารจัดการ แต่ขณะนี้บางหมู่บ้านเขาเข้มแข็ง อย่างเช่นหมู่ 1 ก็สามารถจะ
บริหารจัดการจัดเก็บกันเอง หมู่ 4 ไม่เคยของบประมาณสนับสนุน หรือขอน้อยมาก 
ซึ่งกระผมดูว่าปัญหาทั้งหมดในอนาคตเราจะต้องเป็นผู้ดําเนินการหรือว่าจะต้องมี
แผนรอบรับในการบริหารจัดการน้ําประปา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีประปาขนาดใหญ่
มาก 2 โครงการนี้เข้ามา ปัญหาติดอยู่นิดหน่อยครับ ตรงที่ผ่านมาของหมู่ 2 และหมู่ 
6 เราคิดว่าจะเข้ามาดูแลกันเอง แต่ท่านปลัดบอกว่าจะต้องมีรายละเอียดผล
ประกอบการย้อนหลัง 3 ปี หมายความว่าขณะนี้ใครเป็นผู้บริหารจัดการน้ําอยู่     
ใครเป็นผู้บริหารการจัดเก็บ ใครดูแล ซื้ออะไรบ้าง เก็บเงินได้เท่าไหร่ มีค่าใช้จ่าย
อะไรบ้าง ต้องย้อนหลังมาให้ 3 ปี  ตรงนี้เป็นเรื่องที่กระผมคิดว่าเป็นปัญหาอันแรกที่
เราจะต้องมาพิจารณากัน ว่าทางผู้บริการจดการน้ําคนปัจจุบันนี้สามารถทําให้เราได้
ไหม เพราะอย่างปรกติแล้วบ้านหมู่ 1 เขาจะจัดการประชุมน้ําประปาทุกปี บ้านหมู่ 
3 ก็ประชุมทุกปี หมู่ 4 ก็ประชุมทุกปีครับ แต่ว่ากระผมไม่เคยได้ยินเลยครับว่าหมู่ 2 
กับหมู่ 6 มีการประชุมน้ําประปา แต่เราก็ไม่ก้าวก่ายครับ ไม่ว่ากัน แต่ติดปัญหา
ตรงที่เข้าระเบียบว่า พอเราจะเข้าไปบริหารจัดการผลการประกอบการย้อนหลัง      
3 ปี จึงอยู่ในระเบียบของการคลัง เราจะข้ามผ่านกันได้อย่างไร ก็ต้องดูกฎระเบียบ
อีกทีครับ ว่าจะได้ไหม ประการแรกที่กระผมคิดครับ กระผมคิดว่าเราจะเอา
น้ําประปาตัวใหม่เข้ามาบริหารจัดการเองครับ ชาวบ้านจะใช้น้ําของใครก็แล้วแต่   
แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นงบประมาณ 2,130,000 บาท 
เป็นงบประมาณก่อสร้างระบบจ่ายน้ําประปาเพ่ือรองรับการเข้าไปบริหารจัดการ
น้ําประปาของเทศบาลครับ แล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าเรามีแผนไว้แบบนี้
ครับ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นสําคัญที่สุดคือ ต้องประชุมประชาคม หลังจากนั้นก็จะนําเข้า
ในสภา แล้วมาศึกษาในกฎ ระเบียบเชิงลึกครับ ซึ่งมีหลายประการ ต่อมานะครับ 
ท่านรองประธานสภา ได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องตลิ่งใกล้ๆกับฝายเหนือบ้านมะกอกนาบัว 
ซึ่งเป็นฝายที่ เราของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของท่าน ส.ส.อินธิรัตน์ 
งบประมาณ 5 ล้านกว่าบาท ซึ่งกระผมได้คุยกับทางทรัพยากรน้ํา เขาบอกว่าถ้า
จําเป็นอาจจะต้องรื้อถอน ขณะนี้ชาวบ้านมะกอก-นาบัวยังหวงแหนอยู่ว่าเสียดาย  
ถ้าหากว่าเรารื้อถอน 1.ปัญหาตรงนี้อาจจะลดลงไปเยอะ 2.อาจจะของบประมาณ
ยุทธศาสตร์จังหวัด งบประมาณจากทางกระทรวง จากทางกรมส่งเสริม ที่จะมาทํา
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อาคารป้องกันตลิ่งพัง งบประมาณอย่างน้อยก็ 2-3 ล้านบาท เรื่องนี้ก็กําลังคิดกันอยู่
ครับว่าจะทํายังไง หาทางออกยังไง แต่ประผมเคยขอ เคยคุยกับทางทรัพยากรน้ําแล้ว 
เกี่ยวกับฝายลูกนี้ เขาบอกว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเขา มีอย่างเดียวคือ
เทศบาลต้องสั่งให้รื้อถอน ส่วนคลองส่งน้ําทุ่งหัวขวาที่เราเคยประชุมกันไปแล้วก็จะ
เป็นงบประมาณปี 2562 ครับ กระผมก็จะได้แจ้งกับทางกรมทรัพยากรน้ําอีกว่า
ปัญหาตรงนี้รออยู่ ท่านจะทําอย่างไร ซึ่งเป็นหารคุยเบื้อต้นเพียงอย่างเดียวครับ แต่
ทางกรมทรัพยากรน้ําก็บอกมาอย่างเดียวครับว่า จะทําลานยูคลองส่งน้ําเพ่ือที่จะ
ไม่ให้เกิดปัญหาต่อไป ประเด็นที่ 2 คือจริงๆแล้วกระผมไม่ทราบว่าทางกองช่างเขาได้
บีบให้ถนนตรงฝายชลประธาน ก่อนถึงบ้านรองประธานสภาแคบลง ถนนจากบ้าน
มะกอกไป กว้าง 5 เมตร  พอขึ้นฝายน้ําล้นลูกนี้ ลดลงเหลือ 4 เมตร ความยาว
ประมาณ 100 เมตร ตรงนี้กระผมจึงคิดว่าเราจะต้องของบประมาณจากอาคาร
ป้องกันตลิ่ ง พัง เ พ่ือที่จะขยายผิวถนนให้กว้าง แล้วก็ เสริมด้วยถนน คสล.           
หรือถนนลาดยางเหมือนเดิม เพ่ือให้ดูแล้วให้มันสวยงาม คิดว่าคงต้องใช้งบประมาณ
จากที่อ่ืน ถ้าเป็นของเราแล้วคงจะลําบากครับ ต่อมาเป็นข้อซักถามของท่าน สท.ธนา 
ครับ เรื่องแรกนั้นเราก็ควรจะแก้ปัญหาตามสภาพครับ ถ้าหากว่าใครที่สามารถคิด
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้ ก็เสนอแนวความคิดเข้ามาครับ ถ้าดีกระผมจะไปเสนอที่
จังหวัด รับรองว่าได้รางวัลแน่นอนครับ เอาเป็นว่าผักตบชวาเป็นปัญหาระดับประเทศ 
ในที่ประชุมจังหวัดจึงได้ลงความเห็นว่า ซื้อเรือท้องแบนให้เพ่ือรักษาอาการ ถ้าหากว่า
ผักตบชวามีเยอะ ก็เอาเรืองท้องแบนไปเก็บ ถ้าหากว่าขุดลอกต้องใช้งบประมาณ
เยอะอีก ส่วนเรื่องที่ 2 เรื่องถนนประเด็นแรกที่เราต่อไปทางดงปู่หม้อม เพราะว่าเรา
จะทําถนนเพ่ือไปเชื่อมกับถนนของ อบจ.ซึ่งเขาจะทําเป็นถนน คสล.จนถึงบ้าน     
แม่ฮวกครับ ซึ่ งขณะนี้ เป็นถนนหินคลุก และต่อไปเขาจะทําเป็นถนน คสล.        
เชื่อมระหว่างบ้านหมู่ 3 และหมู่ 4  ในขณะเดียวกันกระผมก็มีความคิดว่า เราก็สร้าง
ไปอีกนิดนึงเพ่ือให้มันเชื่อมกัน แล้วเราก็จะเกิดความสะดวกและอะไรไม่ต้องมาซ่อม 
ถนนทุกปีเกี่ยวกับถนนเพ่ือขนขยะจากบ้านหมู่ 4 และบางครั้งอาจจะขนมาทางบ้าน
หมู่ 3 ครับ ส่วนทําไมผมไม่เอามาก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ํายาวจากหน้าวัดชัยมงคลไป
จนถึงบ้านสบฮวก  อยากจะขอนําเรียนว่าถนนสายนี้ กระผมได้ขอประมาณไปแล้วนะ
ครับ ในงบประมาณของถนนอะไรสักอย่าง ประมาณเดือนกรกฎาคม ของปี 2560 
ทางคณะรัฐบาลให้ดําเนินการเกี่ยวกับถนน ให้ของประมาณประเภทถนนเพียงอย่าง
เดียว กระผมก็ได้ของประมาณถนนสายนี้ไป ถ้าหากว่าเราจะจัดงบประมาณของเรา
ลงไปอีก ก็จะกลัวว่ามันจะซ้ําซ้อน ไม่ทราบว่างบประมาณจะมาเมื่อไหร่ ถ้าหากมา
และซ้ําซ้อน เราจะย้ายไม่ได้ครับ ก็เลยไม่อยากจะเสียโอกาส ส่วนถนนสายบ้านเข้า
ซ้อนไปยังบ้านแมฮ่วก หรือจะบ้านหมู่ 2 ไปยังบ้านเข้าซ้อน กระผมของบประมาณไป
กับโครงการของ โครงการรอบโรงไฟฟ้า และขอไปแล้วและทางอําเภอก็ได้เสนอ
โครงการของเราไปแล้วเหมือนกันครับเป็น 3 โครงการ ซึ่งทุกคนก็มองว่าที่ไหล่หิน
น่าจะได้มากที่สุด กระผมก็ไปติดตามที่สํานักงานโครงการที่แม่เมาะนะครับ ปรากฏ
ว่าเราไม่เข้าเงื่อนไข แต่กว่าจะทราบก็เมื่อไม่นานมานี้ประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมา 
ไม่เข้าเงื่อนไขคือ 1 เขาให้เอางบประมาณรอบโรงไฟฟ้าทําเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับ
น้ํา แตข่องเราเป็นถนน ข้อที่ 2 แต่ละโครงการไม่ควรจะเกิน 5 แสนบาท แต่ของเรา 
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4 ล้านกว่าบาท แต่กว่าจะทราบก็ใช้เวลาเป็นปีครับกว่าเค้าจะพิจารณา กว่าเค้าจะ
อนุมัติปรากฏว่าทางเกาะคาได้อยู่ โครงการเดียวครับ อยู่ที่ ตําบลนาแส่ง งบประมาณ 
4 แสนกว่าบาท เกี่ยวกับ ทําอ่างเก็บน้ํา เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่าง เกี่ยวกับ
โครงการ ถึงแม้ว่าเราจะนําเสนอเร็ว บางทีเราก็ทําอะไรต่อไม่ได้อย่างที่กระผมได้นํา
เรียนไปครับ เราจะนําเสนอเข้าไปอีกซ้ําซ้อน เดี๋ยวเกิดโครงการได้ขึ้นมาเราก็จะเสีย
โอกาสเพราะฉะนั้นถนนเลียบแม่น้ํายาว ตรงนี้ ก็ผมได้นําเสนอไปก่อนเขาทั้งหมด 
รองลงมาจากถนนสายบ้านแม่ฮวก เป็นโครงการรอบโรงไฟฟ้า เพราะรัฐบาลเขาให้
เสนอโครงการที่เกี่ยวกับถนนไปอีก กระผมก็ได้เสนอ ถนนเลียบแม่น้ํายาวครับ 
เพราะฉะนั้นอยากจะนําเรียนให้ท่านสมาชิกทั้งหลายได้รับทราบว่ากระผมไม่นิ่งนอน
ใจและกระผมได้ดําเนินการเท่าที่จะดําเนินการได้และเดี๋ยวจะสรุปให้ทุกท่านฟังครับ  
ขอบคุณมากครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามครับ ขอเชิญท่านประดิษฐ์ครับ 
ประธานสภา 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมก็จะขอเล่าอะไรสักอย่างครับความเป็นมาของเกี่ยวกับถนนของ

บ้านมะกอกนาบัวครับ คือวันนั้นวันที่ 7 พฤษภาคมกับผมได้เข้าร่วมประชุมกับท่าน
ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับเงินไทยนิยมยั่งยืนจํานวน 2 แสนบาท วันนั้นก็มีชาวบ้านได้
นําเสนอมาว่าเอาไปขุดเหมืองห้องหม้อ พอดีมีปัญหาคือรถไม่สามารถเข้าไปได้       
ก็เลยย้ายโครงการมาใหม ่พอดีว่าวันนั้นมีคนมาเสนอว่าขอลาดยางหรือซ่อมแซมถนน
ที่จะไปฝายลูกน้อย พอดีกับผมก็ได้เสนอไปเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์เรียบลําน้ํา
แม่ยาวและได้ใช้เสียงค่อนข้างมากในการตัดสิน พอดีโครงการที่ผมเสนอไปได้เสียง
เยอะกว่า ก็เลยได้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ครับ ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถนนที่จะไปฝาย
ลูกน้อยมันเป็นหลุม มีชาวบ้านอาศัยอยู่ที่นั่นประมาณ 10 กว่าหลังคาเรือน         
ซึ่งได้รับความเดือดร้อน เมื่อปีที่แล้ว ทางเทศบาลก็ได้ทําท่อระบายน้ําไปแล้ว        
แต่ว่าน้ํามันไปค้างอยู่ตรงนั้น ชาวบ้านก็เดือดร้อนครับ พอดีเขาเสนอโครงการนี้มา
ครับแต่กระผมก็เลยเสนอโครงการนี้ไปตัดหน้าเขา ซึ่งก็ได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์
กลับมาหลายอย่าง แต่ผมก็ได้ใช้มติในเสียงส่วนมาก ก็ได้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์มา
ครับ ผมก็เลยอยากให้ทางเทศบาลได้เข้าไปดูหน่อยครับ ว่าถ้ามีปัญหาก็ขอให้เข้าไป
แก้ไขซ่อมแซมด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านประดิษฐ์ครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญท่านลําดวนครับ 
ประธานสภา 
นางล าดวน  จีนา   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านค่ะ ดิฉันก็เคยได้ไปดูถนนที่นายกว่าจะทําข้างสวนของลุงศรีบุญ ตอนนี้เขาก็

พร้อมที่จะให้เราทําค่ะ แกว่าถ้าหากว่าเราไม่ทําแกก็จะยุบทิ้ง แกก็ยกให้เราไปทําถนน
ประมาณ 4 เมตร แกก็โทรมาเมื่อวานว่าถ้าหาว่าไม่ทําแกก็จะล้อมรั้วค่ะ ก็ขอฝากไป
ทางผู้บริหารให้เข้าไปดูหน่อยค่ะ ในเมื่อเขาให้เราแล้วเราก็ควรรีบทําเพราะมันจะเป็น
ถนนเชื่อมไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง ก็ขอให้รีบดําเนินการค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านลําดวนครับ เชิญท่านวสันต์  วรรณมณีครับ 
ประธานสภา 
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นายวสันต์   วรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ผมขอคุยในประเด็นเรื่องประปาต่อครับ คือตามท่ีท่านนายกได้อธิบายว่า

เราต้องดูผลย้อนไปอีก 3 ปี ตรงนี้กับผมว่าเราไม่จําเป็นต้องไปดูตัวนั้นครับ เราจะเข้า
ไปดูตัวใหม่ ของเราเลยว่าเราจะบริหารจัดการกันอย่างไร น้ําประปาหมู่ 2 และหมู่ 6
มันเป็นประปาที่ไม่ได้มาตรฐาน น้ําประปาค่อนข้างที่จะไม่สะอาด แต่ต้องใช้เพราะว่า
มันไม่มีน้ําใช้ จําเป็นต้องใช้น้ําประปาตรงนี้ ถ้าเราเข้าไปบริหารจัดการตัวใหม่โดยที่
เราไม่ต้องไปแตะตัวเดิมจะดีกว่าครับ แต่ผมว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องไปย้อนขอดูผล
ย้อนหลังครับ เพียงแต่ว่าเรามาหาหรือว่าเราจะจัดเก็บในรูปแบบไหน ราคาเท่าไหร่
ตรงนี้มากกว่าครับ ก็คงเชื่อว่าชาวบ้านจะต้องมาใช้ตัวใหม่อย่างแน่นอนครับ         
ซึ่งถ้าหากว่าเราเข้าไปบริหารจัดการตัวใหม่นี้  กระผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับ
เทศบาลตรงนี้ได้เยอะเลยครับ เราจะสามารถเข้าไปบริหารจัดการทางการดูแลรักษา 
ผมคิดว่าเรามีบุคลากรเพียงพอแน่นอนนะครับ เพราะว่าการเข้าไปดูแลเท่าที่กระผม
ได้ดูได้เห็นเขาบริหารกันอยู่ในทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้บุคลากรมากครับ ใช้เพียงไม่กี่คนที่
ดูแลตรงนั้นครับ ก็เลยอยากจะให้ข้อคิดเห็นตรงนี้ว่าเราไม่ไปยุ่งกับตัวเดิมครับ      
เราจะใช้ตัวใหม่ของเราไปดีกว่าครับตรงนี้จะดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านวสันต์ครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเรียนเชิญท่านไพโรจน์ครับ 
ประธานสภา    
นายไพโรจน์  ดวงชัย   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมนายไพโรจน์  ดวงชัยครับ ขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของถนนครับ

ถนนที่คงค้างก็มีของบ้านหมู่ 2 ไปหาบ้านหมู่ 1 ตรงหัวสะพานบ้านหมู่ 2 ไปยังหัว
สะพานบ้านหมู่ 1 เรียบลําแม่น้ํายาวอย่างน้อยก็ขอให้ได้ลูกรังไปลาดซักหน่อยก็ยังดี
ครับ เพราะเป็นสถานที่ออกกําลังกายของชาวบ้าน ทุกๆตอนเช้ากับผมได้ออกไปเกี่ยว
หญ้าก็จะมีชาวบ้านวิ่งกันและเขาก็บอกว่าถ้าหากได้ถนนนี้อีกเส้นหนึ่งก็จะดีมากๆเลย
ครับ ผมก็เลยบอกไว้ว่าถ้าหาว่าได้ประชุมอีกครั้งหนึ่งผมจะเสนอไปให้ครับ
ผลประโยชน์ก็จะได้อยู่ที่บ้านหมู่ 2 กับบ้านหมู่ 1 ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาครับ  
ประธานสภา 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ คือกับผมก็ขออนุญาตพูดตรงๆครับคือตอนนี้

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือแผนพัฒนามันทํายากครับ และแก้ไขก็ยากครับ เพราะฉะนั้น
ในช่วงของการแก้ไข ทบทวนสิ่งที่ท่านได้เสนอต่อสภามา บางครั้งก็ไม่ได้อยู่ในแผนได้
ครับ เวลาที่จะนําออกมาทําก็ทํายากครับ อย่างเช่นเกิดปัญหาแล้วท่านจะเอาของ
สภาในวันพรุ่งนี้จริงๆแล้วผมก็อยากให้อยู่ในความคิดของพวกท่านตลอดเวลาเวลาที่
พวกผมจะทําแผน กระผมก็อยากให้ท่านได้เสนอมาใส่ไว้ในแผนเพราะถ้าท่านมาคุย
กับกระผม ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในแผนและตอนนี้เขาก็จะตรวจสอบคู่กันครับ คือแผนกับ
งบประมาณ เขาจะตรวจสอบพร้อมพร้อมกันครับ เพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมครับ 
และถ้าหากไม่มีในแผนขั้นตอนจะล่าช้ามากครับ ต่อไปเรื่องของผักตบชวาครับ  
ตอนนี้ คือปัญหาที่ เกิดขึ้นมี งบน้อย  และคนภาคเหนือพายเรือไม่ เป็นครับ             
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แต่ตอนนี้อย่างที่ท่านนายกได้พูดมาครับ เราได้งบมาเราก็จะจัดซื้อเรือท้องแบนแต่มัน
ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ครับ ถ้าหากได้ตรงนี้มากับผมก็มีแผนไว้ว่าทุกเดือนจะออกไป
กําจัด  และถ้าหากว่าเราทําทุกเดือนทุกเดือนก็จะไม่มีปัญหาถ้าหากว่าเราทําเป็น
ประจําทุกเดือนก็คงจะทําหนังสือแจ้งไปเทศบาลตําบลใหม่พัฒนาว่าขอให้กําจัดบ้าง 
เพราะมันเกิดผลกระทบกับของเราครับผมคิดว่าถ้าหากว่าเราได้เรือมา ผมรับปากได้
ว่าปัญหาในเรื่องของผักตบชวาจะไม่ให้เกิดแน่นอนครับ เพราะผมจะต้องนําเจ้าหน้าที่
ออกไปทํา ก็คงจะใช้ยาฆ่าหญ้าชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับ แล้วถ้าทํา
ต่อเนื่องทุกเดือน และจะให้อยู่ในภาวะที่ไม่สร้างปัญหาให้กับลําน้ําของเราแน่นอน
ครับ เรื่องต่อมาเรื่องของระบบน้ําประปาครับ สาเหตุที่ท่านนายกได้ปรึกษาหารือว่า
เราต้องได้ผลการดําเนินงาน ผมจําได้ว่าตอนมาใหม่ๆก็ประมาณ 3 แสนบาทบ้าง        
5 แสนบาทบ้าง และทีนี้งบประมาณเป็นเงินที่ค้างอยู่ในบัญชี กล่าวคือเงินทุกบาททุก
สตางค์ที่เทศบาลได้จ่ายไป ก็จะคงอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินของเรา ว่าเราไปจ่ายที่ไหน
บ้าง เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวเลขท่ีจะมายืนยัน ถ้าเราจะยกเลขไปเลยก็ไม่สามารถทํา
ได้ครับ สมมุติว่าเราจะรับโอนจะต้องมีทรัพย์สินที่มีอยู่ว่ามีอะไรบ้างเลขที่อะไร      
เราถึงจะสามารถรับโอนได้และถ้าหากว่าเราจะไปทําเองมันก็จะเป็นการซ้ําซ้อน     
จะเกิดข้อคําถามขึ้นมาว่าในหมู่บ้านเดียวกันทําไมต้องใช้น้ําประปา 2 ระบบ มันก็จะ
เกิดปัญหาซ้ําซ้อนตามมาอีก อย่างน้อยก็จะต้องมีข้อมูลครับว่าคืนที่เดิมมีอะไรบ้าง 
อาคารไหน อย่างน้อยเราจะได้มีข้อมูลเก็บครับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้แต่ก็ต้องมี
ข้อมูลเบื้องต้นอย่างน้อยก็ต้องมียอดผู้ใช้ครับว่าใช้กี่คน แล้วเราจะเอาข้อมูลอะไรไป
เสนอกับสภาให้พิจารณาล่ะครับ สภาก็ต้องพิจารณาว่ามียอดผู้ใช้กี่คนและถ้าหากว่า
ทางเทศบาลรับมาจะคุ้มไหมกับเงินที่เราต้องไปจ่าย ถ้าหากว่าเป็นระบบชาวบ้าน
สามารถทําได้ครับ แต่ถ้าหากเป็นระบบราชการมันมีอีกหลายอย่างครับ 1.ตัวเลข
มิเตอร์คืออะไรต้องมีคนไปจดทุกๆเดือน 2.เมื่อเก็บเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาทําบัญชี
เงินเข้าเท่าไร เงินออกเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารับระบบประปาเข้ามาอย่าง
น้อยเราจะมีงานแยกขึ้นมาอีกก็คืองานประปา จะต้องมีนายช่างประปา 1 คน แต่
ตอนนี้อาจจะต้องสังกัดกับกองช่างไปก่อนและจะต้องมีพนักงานที่จะต้องทําบัญชีอีก 
1 คนเก่ียวกับระบบการเงินบัญชีและระบบประปาโดยเฉพาะ และต้องมีคนจดค่าน้ํา
และจะต้องมีช่างที่จะต้องคอยบํารุงรักษา เมื่อระบบเกิดการชํารุด และจะต้องมี
พนักงานผลิตน้ําประปาเพราะต้องคอยใส่คลอรีนต้องวัดคุณภาพน้ําเพ่ือให้น้ําอยู่ใน
เกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐาน มีความสะอาด และเราจะต้องจัดตั้งงบเฉพาะการอุดหนุนไว้
ว่าปีนี้เราจะอุดหนุนเท่าไหร่ เพราะว่าลําพังการประปาช่วงแรกๆอาจจะเลี้ยงตัวเองได้
แต่หลังๆจะเป็นเรื่องของการบํารุง เพราะอาจมีการชํารุดอาจจะเริ่มเสียเพราะฉะนั้น
เราต้องมีงบซ่อมแซมในการบํารุงครับถ้าหากสมมุติว่าเราจะทําจริงๆเราก็ต้องไปดูงาน
ที่เขาได้ทําระบบน้ําประปาจะได้อธิบายให้เราฟังอย่างน้อยก็ต้องไปก่อนที่เราจะรับทํา
เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ จะได้เป็นแนวทาง ถ้าถามว่าทําประปาแล้วจะได้กําไร
ไหม   เราไม่ต้องคิดครับ มันเป็นเรื่องของท้องถิ่นเราที่จะต้องให้ระบบบริการ
สาธารณะคือจะทําไงให้คุณภาพชีวิตของคนบ้านเราดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนปี
ละ 1 แสนบาทหรือ 2 แสนบาท เมื่อก่อนผมอยู่เทศบาลตําบลป่าตันนาครัวผมจะ
อุดหนุนให้การประปาปีละ 100,000 บาท แต่ถ้าหาว่าเราจะคิดแบบนั้นเราก็ทําได้
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อยู่ครับ ก็คงไม่น่าเป็นห่วงครับ ส่วนในเรื่องของโครงการที่ผ่านมาที่ล่าช้าหรือติดขัด 
ขอช่วยทําเรื่องขอเวลาไปประชาคมขอช่วยเสนอเข้ามาหน่อยครับ จะได้สะดวกต่อ
ท่านครับ อยากให้ท่านมองไปไกลๆว่าปีหน้าเราจะต้องได้ใส่เข้าไปครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเรียนเชิญท่านมงคล  ชํานาญการครับ 
ประธานสภา 
นายมงคล  ช านาญการ  - ขอฝากท่านนายกช่วยติดตามโครงการเกี่ยวกับสูลพลังไฟฟ้าครับ เราได้สํารวจพื้นที่ 
สมาชิกสภา แล้วนะครับ ขอให้เจ้าหน้าที่ได้มาสํารวจประมาณการเกี่ยวกับท่อครับ ฝากท่านายก

ช่วยติดตามหน่อยครับ  ขอบคุณมากครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตนําชี้แจงดังต่อไปนี้นะครับ 

ก่อนที่จะชี้แจงตามที่ท่านสมาชิกสภาแต่ละท่านได้นําเสนอเข้ามาอยากจะเสริมไปทาง
ท่านปลัดนิดนึงครับ เกี่ยวกับเรื่องความไม่พร้อมในเรื่องขอทางครับ อยากจะพูดว่า
ความไม่เข้าใจหรือปัญหาการทํางานในเรื่องของเมื่อก่อน ผมคิดว่าทุกแผนทุก
โครงการให้นําใส่เข้าไปก่อนแต่ปัจจุบันเข้มงวดครับเราจะใส่มั่วไม่ได้เพราะจะต้องมี
หลายหลายสิ่งหลายๆอย่าง ต้องมีระวาง และที่สําคัญต้องเป็นโครงการที่ชัดเจน 
อย่างเช่น ถนนจะต้องบอกว่าจากตรงไหนถึงตรงไหนความยาวเท่าไหร่  และที่สําคัญ
เกี่ยวกับถนน ถ้าเราจะทําโครงการได้เราจะต้องไปขอทําจากหน่วยทางหลวงเองครับ 
ไม่ใช่ขอเทศบาลครับ ซึ่งอนาคตเทศบาลเราก็อาจจะถูกบังคับเหมือนกัน ว่าถ้าหากไม่
ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ก็ทําไม่ได้ครับ ซ่ึงถ้าเรามีในแผนแล้วแต่ไม่ได้ลงทะเบียน
ของทางหลวงท้องถิ่น เราก็ทําไม่ได้ครับ ถ้าจะขอลงทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่น 
หากทําตามข้ันตอนจริงๆต้องใช้เวลา 1 ปีครับ เป็นอย่างน้อยกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
จะอนุมัติ เพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องวางแผนและเตรียมการไว้เป็นปีๆครับ อย่าไป
คิดว่าเมื่อประชุมสภาเสร็จจะได้เลย มันต้องมีข้ันตอนครับ อันดับแรกจะต้องมีในแผน
ก่อน เมื่อก่อนเราสามารถเช็คได้ครับแต่ปัจจุบันเราไม่สามารถทําได้แล้ว เพราะถ้า
หากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจแล้วไม่มีในแผนก็จะโดนถามอีก ว่าคุณทําได้
อย่างไร เอ้ือประโยชน์หรือไม่ และเรื่องแผนของเรามีโครงการทั้งหมด 400 กว่า
โครงการ เราก็ทําทั้งหมดไม่ได้งบประมาณทั้งหมด 200 กว่าล้าน แต่ความจริงเรามี
20 กว่าล้านและถ้าหาว่าเราจะทําถนนขึ้นมาในถนนเร่งด่วน ถ้าหากทําไม่ได้ทางสภา
ก็ต้องเดือดร้อน เราก็ต้องบอกไปว่ามันมีข้ันตอนก็อยากจะชี้แจงให้รับทราบ และผมก็
พยายามที่จะทําครับ ขณะที่ท่านกําชับมาผมก็บ่นกับนักวิเคราะห์เหมือนกันครับว่า
ทําไมต้องอยู่ยากขนาดนี้  เมื่อก่อนที่ผมอยู่  อบจ.จะเขียนแผนในภาพรวมครับ 
อย่างเช่น ถนนซอยทุกซอยในตําบลไหล่หินสามารถทําได้ทุกเส้นทางและไม่อยู่ในแผน
แต่ตอนนี้เขาห้ามทําครับ เพราะว่ามันอาจจะเอ้ือผลประโยชน์ให้กับใครบางคนครับ  
ก็เลยอยากจะชี้แจงให้ฟังครับและในแผน 5 ปี จะต้องมีจุดประสงค์แน่ๆว่าจะทําอะไร 
และผมอยากจะขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของผักตบชวาครับ ท่านปลัดก็บอกว่าจะใช้
เรือให้เกิดประโยชน์กระผมก็คิดว่าคงจะไม่มีทางออกอย่างอ่ืน ก็คงจะต้องใช้เรือ  
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ส่วนในเรื่องของประปาก็เป็นกิจการที่เป็นหน้าที่ของเทศบาล แต่ว่าเป็นประเภทที่ไม่
หวังผลกําไร วันนี้ก็ต้องมาคิดกันอีกรอบหนึ่งครับ ก็อย่างที่ท่านวสันต์ได้นําเสนอ
ขึ้นมาว่าน่าจะทําได้ ไม่เกี่ยวกับตัวเดิม ตอนแรกกับผมก็คิดคล้อยตามครับ แต่พอฟัง
ท่านปลัดแล้วก็มาติดในเรื่องของทรัพย์สิน ในเรื่องของงบที่เราได้ให้ไป ก็กลายเป็น
ปัญหาที่ตามมาครับ แต่สําหรับผมเน้นไปตรงที่ชาวบ้านครับ ถ้าหากว่าเราจะทําเอง
ชาวบ้านก็ต้องซื้อมิเตอร์ใหม่ทั้งหมด อันนี้ก็คือปัญหาอีกทางหนึ่งครับ ถ้าหากว่าผมไป
ขอน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคก็ต้องเสียเงินค่ามิเตอร์อีกต่างหากครับ      
ก็คงเป็นเรื่องที่ เราจะต้องไปประชาคมครับ  จะคิดเองทําเองก็คงเป็นไปไม่ได้         
แต่ถ้าหากว่าของเราทําดี ซึ่งเราจะโชว์ผลงาน แต่ได้หาว่าติดข้อระเบียบพวกนี้      
ผมก็คิดว่าคงจะยากครับ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นความเดือดร้อนเราจะใช้มาตรการ
นี้ ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ ก็คงจะต้องปรึกษากับท่านปลัดอีกทีครับ เพราะว่าเป็นความ
เดือดร้อนของชาวบ้าน ต่อมาก็อยากจะขอชี้แจงประเด็นของท่านประดิษฐ์ครับ ที่ได้
นําเสนอในเรื่องของถนนหมู่บ้านมะกอก ตรงนี้ผมก็คิดมานานแล้วครับ เพราะว่าถนน
เส้นนี้มันเสียเนื่องจากว่าผู้รับเหมาได้ขนวัสดุผ่านเส้นทางเส้นนี้  และทําให้ถนนเสีย  
ถ้าหากว่าเราจะให้เขารับผิดชอบก็จะดูเกินไปครับ ในเมื่อมันเกิดความเสียหายขึ้นมา
เราก็ต้องคิดใหม่ทําใหม่ หรือว่าเราจะต้องซ่อม แต่ก็ต้องติดอยู่ตรงที่ว่าเรื่องแผนและ
งบประมาณครับ ตรงนี้ผมก็ต้องขอฝากกับท่านผู้อํานวยการกองช่างในเรื่องของ
ถนนๆหลายสาย นอกจากนั้นแล้วถนนท้ายบ้านเข้าซ้อนอันนี้ก็ขอฝากกับทางกองช่าง
ด้วยนะครับ ขอให้ไปสํารวจดูกับท่านลําดวนว่าความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  
อย่างน้อยๆก็ได้เอามาใส่ในแผน และต่อมาท่านไพโรจน์ ในเรื่องของถนนเลียบแม่น้ํา
ยาว ตรงช่วงศูนย์เด็กบ้านหมู่ 1 ต่อมาท่านมงคลก็ฝากติดตามในเรื่องของสูบน้ําพลัง
ไฟฟ้าอันนี้ผมก็จะขอรับไปประสานกับกรมชลประทานครับ ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนดี
แล้วทุกข้อนะครับ มีเรื่องที่จะขอแจ้งให้ท่านไพโรจน์ได้รับทราบนะครับ ว่าท่านรอง
สุนันท์แจ้งมาว่าถนนเลียบแม่น้ํายาวเส้นนี้ไทยยั่งยืนทําแล้วครับ ก็เลยต้องขอตัดไป
ครับ ก็ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบเป็นเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - การประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 2 ครั้งที ่1 ประจําปี 2561 วันศุกร์ที่ 18  
ประธานสภา   พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. บัดนี้ก็ถึงเวลาละครับ ผมต้อง 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ที่ได้ประชุมร่วมกัน  ขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุม  เวลา  12.30 น. 
 

 
 (ลงชื่อ)สิบตํารวจตรี     สุบิน  จีนา        ผู้จดรายงานการประชุม 
       (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
  
 (ลงชื่อ)      สุธรรม  จําปา         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสุธรรม   จําปา )   
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(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) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
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(ลงชื่อ)สิบตํารวจตรี                       ผู้จดรายงานการประชุม 
              (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
 
 (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุธรรม   จําปา ) 
  
        

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวสันต์    วรรณมณี ) 
 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร) 
 

(ลงชื่อ)                                กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)                                              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
 
 


