
รายงานการประชุมสภา 
สมัยวิสามัญสมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1  เทศบาลต าบลไหล่หิน 

วันอังคารที่  16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๔ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
*********************************** 

รายนามผู้มาประชุม 
1. นายสุธรรม  จ าปา  ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
2. นางล าดวน  จินา   รองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
3. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1 
4. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1 
5. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1 
6. นายประเสริฐ  นิวาโต  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 1 
7. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 
8. นายธนบัตร  จักร์ค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 
9. นางสิริกร  จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 
10. นางสาวปาลิดา  จ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 
11. นายปฐมภพ  อภิวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 
12. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เขต 2 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมงคล  แผ่นค า  นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
2. นายมงคล  ช านาญการ  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
3. นายสนั่น  บุญเรือง  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
4. นายสุนันท์  เกษณา  ที่ปรึกษานายเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
5. นายเสงี่ยม  วรรณมณี  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
6. นายอุดม  จ าปา   ก านันต าบลไหล่หิน 
7. นายไชยา  ศิริวงค์  ผู้ใหญ่บ้านไหล่หิน หมู่ 2 
8. นายวรัญญู  มุตต๊ะ  ผู้ใหญ่บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ 6 
9. นางนิชชยา  อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
10. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
11. นายเจริญ  โสพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
12. นางสุชัญญา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
13. นางสาวศศิธร  เป็นคุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
14. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
15. นางเสาวลักษณ์ มะโนนัย  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
16. นางฉันท์หทัย  ค าสาร  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

- ส ำเนำ - 
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17. นายรัตปกร  ขัดฝั้น  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
18. นางนิรณรา  อุดมสม  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
19. นางวรัญญา  บุญเป็ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประทานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หินทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านก านันต าบล 
ประธานสภา ไหล่หิน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินสมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 สมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ขอเชิญทุกท่านร่วมกันกราบไหว้พระเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย เชิญครับ 

    - กระผมจะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระท่ี 1 ครับ 

1.1 ตามค าสั่งเทศบาลต าบลไหล่หิน ที่ 474/2564 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลพ้น
จากต าแหน่ง ราย สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล ได้ขอลาออกจาก
ราชการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ด้วยเหตุรับราชการนาน ประกอบกับ มติ 
ก.ท.จ.ล าปาง ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง พนักงานเทศบาล
ขอลาออกจากราชการ จึงมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง   โดยให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
บ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2500 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

1.2  ประกาศเทศบาลต าบลไหล่หิน เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเทศบาลต าบลไหล่หินได้ประกาศใช้และเผยแพร่ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์แล้วครับ 

1.3  ประกาศเทศบาลต าบลไหล่หิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น                 
พ.ศ.2566 -2570 โดยนักวเิคราะห์นโยบายและแผนจะด าเนินการแจกให้ทุกท่าน
ในคราวต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 - เรื่องการขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลแทนต าแหน่งที่ว่าง 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หินทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านก านันต าบล 
ประธานสภา ไหล่หิน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 2 การขอรับความเห็นชอบ

แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หินแทนต าแหน่งที่ว่างครับ ขอเชิญ         
นางนิชชยา อินพิรุด หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทนได้ชี้แจงครับ 

 
นางนิชชยา  อินพิรุด เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะผู้บริหาร  
หัวหน้าส านักปลัด ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเนื่องจากว่าเลขานุการสภาได้

ลาออกจากราชการท าให้ต าแหน่งนี้ว่าง ซึ่งตามระเบียบฯต้องมีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ส าหรับการเลือกแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยข้อบังคัลการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2546แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.2554 
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ข้อ 13 วรรค 1 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดย
อนุโลม  
ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้าทีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
(2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
ข้อ 19 เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) แจ้งนัดประชุมสภาท่องถิ่นตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
(2) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทาง
ปฏิบัติซึ่งเก่ียวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
(3) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
(4) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
(5) จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
(6) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
(7) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(8) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
(9) หน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท ากิจการอ่ืนตามที่ประธานสภา
ท้องถิ่นมอบหมาย 
ถ้ามีคนเสนอชื่อเพียงคนเดียวก็ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ข้อ 15 เมื่อประธานสภารอง
ประธานสภาเลขานุการสภา พ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่น
เลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภา เลขานุการสภาแล้วแต่กรณคี่ะ ขอเชิญ
ประธานสภาได้โปรดด าเนินการคัดเลือก  

 
นายสุธรรม  จ าปา  ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงระเบียบไปแล้วกระผมขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อ 
ประธานสภา   พร้อมผู้รับรองสองท่านครับ 
 
นายธนบัตร   จักร์ค า  เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ   ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ นางนิชชยา  อินพิรุด  

หัวหน้าส านักปลัดแทนต าแหน่งที่ว่างครับ  
ผู้รับรอง นายสุเชาวน์  เชียงพรหม และนางสาวปาลิดา  จ าปา 
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นายสุธรรม  จ าปา  มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีผมจะขอมติในท่ีประชุมครับ  
ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นางนิชชยา  อินพิรุด ด ารง ต าแหน่งเลขานุการสภา

เทศบาลต าบลไหล่หินแทนในต าแหน่งที่ว่าง โปรดยกมือครับ   
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นางนิชชยา  อินพิรุด เป็นเลขานุการสภาเทศบาล

ต าบลไหล่หิน แทนต าแหน่งที่ว่าง  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออก
เสียง 0 เสียง 

 
นางนิชชยา  อินพิรุด  ดิฉันขอขอบคุณที่ได้รับความหวังไว้วางใจให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบล 
เลขานุการสภา  ไหล่หินแทนต าแหน่งที่ว่างดิฉันก็จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดส าหรับการเป็นเลขานุการสภา

ในครั้งนี้ดิฉันขอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขา 1 คน โดยการแต่งตั้งคุณสุชัญญา  ไชยสงัด 
ขอบคุณค่ะ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ 
นายสุธรรม  จ าปา เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1  
ประธานสภาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรายงานการประชุมไปแล้วได้

ตรวจสอบผมให้เวลา 15 นาทีครับ หากใครจะขอแก้ไขโปรดยกมือครับ  
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท ์ เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขออนุญาตแก้ไขบันทึกรายงาน

การประชุมขอให้ท่านเปิดไปที่หน้า 5 ในค าพูดของผมบรรทัดสุดท้าย เงินทุนส ารอง
ให้เติมค าว่าเงินทุนสะสม จะได้ค าว่าเงินทุนส ารองเงินทุนสะสม มาตอนท้ายเขียนค า
ว่าเลยออก จะได้ค าว่าออกมาใช้ได้หรือไม่และมาท่ีหน้าที่ 7 ค าพูดของผมได้บรรทัดที่ 
3 เติมค าว่าการหน้าค าว่าโอนงบประมาณมันจะได้ค าว่า การโอนงบประมาณ แล้วมา
ที่บรรทัดที่ 4 ตัดค าว่างบเก่าออก เติมค าว่างบประมาณแทนและต่อไปเกี่ยวกับค่าใช้
สอยเติมค าว่าซึ่ง  แล้วถัดไปประทับที่ 5 ท้ายบรรทัดตัดค าว่าส่วนอันเก่าเติมค าว่า
งบประมาณหมวดเดิม ต่อไปหน้าที่ 11  ในค าพูดของผมบรรทัดที่ 3 ตัดค าว่าไม่ 
แล้วมาตอนที่ 2 ข้างหน้าค าว่าทางกระผมให้เติมค าว่า เรื่องที่ 4 ขีดฆ่าค าว่าทาง มา
อีกค านึงคือค าว่าถึงให้ตัดออกจะได้ค าว่า สามแยกบริเวณตัดค าว่าที่ทิ้ง มาถึงค าว่า
สามแยกให้เปลี่ยนจาก 3 เป็นทางจะได้ค าว่าทางแยก มาที่หน้าที่ 17 บรรทัดแรก 
ตัดค าว่าเมื่อออกเป็นค าว่าน้ ากัดเซาะ และบรรทัดที่ 2 ตัดค าว่ามันทรุดออกเติมค าว่า
เป็นเรื่องด่วนที่สุดแล้วมาท้ายบรรทัด 2 ตัดค าว่าผ่านออกเติมค าว่าเปลี่ยนมันจะได้
ค าว่าเปลี่ยนทางน้ า และบรรทัดที่ 4 ตัดค าว่าจ านวนมากออกจะได้ค าว่าจึงอยาก
ขอให้ทางท่านนายก ของผมมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

 
นายสุเชาวน์   เชียงพรหม เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขออนุญาตแก้ไขหน้าที่8บรรทัด

ที่ 3 ตัดค าว่ามันได้เท่าไหร่เป็นไม่ชัดเจน และบรรทัดที่ 4 ตัดทิ้งตั้งแต่ค าว่าใส่เพ่ิมไป
ได้ไหมว่าเปลี่ยนเป็นซ่อมแซมที่ช ารุดตัดต่อเนื่องยาวไปเอามาซ่อมเปลี่ยนเป็นได้
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หรือไม่และให้แม่บ้านเปลี่ยนค าว่าซักเป็นท าความสะอาด สลับเดือนละ 1-2 ครั้งและ
ค าว่าความสะดวกเป็นความสะอาด ต่อมาหน้าที่ 9 บรรทัดแรกลบค าว่าพรุ่งนี้ออก  

 
นายธีรชัย   ศรีวิชัย  เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอแก้ไขหน้าที่ 10 บรรทัดที่ 

5  เปลี่ยนค าว่า บอกขยะ เป็นค าว่า บ่อขยะ ครับ 
 
นายประเสริฐ   นิวาโต  เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านหน้าที่ 9  ให้เติมค าว่าที่ เป็นค าว่า

ที่เราจะใช้ และให้ตัดค าว่างบประมาณตัวใดออกให้เติมค าว่าเงินงบประมาณของ
เทศบาล มีเท่านี้ครับ  

 
นางสิริกร  จินะการ   เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอแก้ไขนะคะ หน้า 14 บรรทัดที่ 

13 และบรรทัดที่ 15  ค าพูดที่ว่าขอจัดสรรงบประมาณ จากค าว่าส่งทุกปีเป็นสมทบ
รายปี และบรรทัดที่ 15 ค าว่า สมาชิกสภาค าว่าสมาชิกกองทุนออมบุญวันละ 1 
บาท ขอแก้ไขแค่นี้ค่ะ  

 
นายสุธรรม   จ าปา  มีท่านใดที่จะแก้ไขอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติในที่ประชุมครับ สมาชิก 
ประธานสภา ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมครั้งนี้และรับรองรายงานการ

ประชุมโปรดยกมือครับ   
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 
    ประจ าปี  2564  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  - พิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

3.1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณท้ายฝายเตาปูนฝั่งหัวขัว        
หมู่ที่ 6 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 433 ,000.- บาท           
(สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 
นายสุธรรม   จ าปา  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล   
ประธานสภา   ไหล่หินครับ 
 
นายมงคล   แผ่นค า  เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านก านันต าบล 
นายกเทศมนตรี   ไหล่หินท่านผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนที่ผมจะเสนอญัตติผม 

จะขอพูดถึงโครงการเร่งด่วนผมได้เข้าไปหาในอ าเภอไปปรึกษาว่าจะขอโครงการ
เร่งด่วนนายอ าเภอได้สอบถามไปยังจังหวัด โครงการเร่งด่วนนะถ้าเจอเร็วที่สุดก็
ประมาณ 3 เดือนก็คงจะใช้เวลากว่าจะมาท าให้เราก็เลยมีการประชุมวิสามัญนี้ขึ้น
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เพ่ือเสนอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ผมก็ขอจะเสนอญัตติกระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ครับ 

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด       
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  
1  โครงการ  โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 433,000.- บาท (สี่แสนสาม
หมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
                    1.  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง บริเวณท้ายฝายเตาปูนฝั่งหัว
ขัว หมู่ที่ 6 โดยด าเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง ยาว 32.00 เมตร กว้าง 5.50 
เมตร สูง 4.50 เมตร  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบริเวณท้ายฝายเตาปูนฝั่งหัวขัว หมู่ที่ 
6 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็น
เงิน 433,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันมีการกัดเซาะของตลิ่งริมแม่น้ าเกิดดินสไลด์ทรุดตัวลงจนถึง

ถนนที่ใช้ในการสัญจร เนื่องจากเกิดอุทกภัยท าให้พ้ืนที่ท าการเกษตรสูญหายรวมถึง
ถนนที่ใช้ในการสัญจรถูกกัดเซาะพังทลายไปกับตลิ่งของริมแม่น้ า ท าให้ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามรายการ
ข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
บริเวณท้ายฝายเตาปูนฝั่งหัวขัว หมู่ที่ 6 จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ

ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.  2561 หมวด 8 ข้อ 89    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดข้ึน 
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(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวนทั้งสิ้น 
1 โครงการ โดยขออนุมัติรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  433,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสาม
พันบาทถ้วน) และทุกโครงการที่ขออนุมัติ จะด าเนินการตามหลักการเหตุผลและค า
ชี้แจงข้างต้นครับ ขอขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  ขอบคุณท่านนายกชี้แจงการจ่ายขาดเงินสะสมมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยากจะ 
ประธานสภาฯ   ซักถามขอเชิญครับ  
 
นายมงคล   ช านาญการ  เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายก  
รองนายกเทศมนตรี  ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสริมท่านนายกในเรื่องที่ใช้ 

งบประมาณสูงเนื่องจาก เรามีอยู่ 3 จุดที่เราจะต้องแก้ไขที่แสนสามพร้อมทั้งขุดลอก
ด้วยจุดที่ 1 คือจุดที่เราท ากล่องแกลเบี้ยน จุดที่สองก็คือถมดิน จุดที่ 3 ก็คือมีการขุด
ลอกเปิดทางน้ าครับขอบคุณครับ  
 

นายสุเชาวน์   เชียงพรหม เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ   ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมเรื่องที่ 

เราเสนอแผนท าฝายกันตลิ่งพัง ในเบื้องต้นของหมู่บ้านไหล่หินมีเพิ่มเติมอีก 3 จุด ผม
ก็เลยอยากจะสอบถามว่า อีก 3  จุด ที่เหลือมีโครงการที่จะท าเพ่ิมเติมอย่างไร ผมก็
เข้าใจว่าที่ท่านเสนอมาตรงนี้มันเร่งด่วน สมมุติ ถ้าเราจะดึงเรื่องเอาไว้เพราะว่า เรา
อาจจะได้งบประมาณจากอ าเภอ เราก็จะได้เอางบตรงนี้ไปท าฝั่งทุ่งเตียม จะดีกว่า
หรือไม ่ผมขออนุญาตเรียนถามครับ 
 

นายธนบัตร   จักร์ค า  เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ   ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมอยากเรียนถามว่าเราจะขุดลอก 

ต่อเนื่องจากโครงการนี้เพราะโครงการตัวนี้มันติดชิดกับฝ่ายเตาปูน ผมเป็นห่วงว่า  
ถ้าเราขุดลอกหรือเราไปเปลี่ยนทางน้ าใกล้เกินไปผมกลัวจะมีปัญหากับฝายหรือว่า
อย่างไรผมอยากจะให้ผอ.กองช่างอธิบายครับ 

 
นายเจริญ   โสพันธ์  เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะผู้บริหาร  
ผอ.กองช่าง   ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขออนุญาตเพ่ิมเติมจากท่ีท่าน 

สมาชิกได้สอบถามในสภาพพ้ืนที่จริงของล าน้ ามีร่องน้ าลึกอยู่ด้านข้างทั้ง 2 ฝั่งเพราะ
มีสันดอนทรายและวัชพืชขึ้นอยู่กลางน้ าท าให้ตลิ่งทั้งสองฝั่งมีปัญหา ท าให้น้ ากัดเซาะ
ตลิ่งทั้งสองข้างท าให้ดินพังทลายกินพ้ืนที่จนถึงแนวถนน ดังนั้นเราจะต้องท าการขุด
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ลอกวัชพืชกลางล าน้ าออก เพ่ือเปิดทางน้ า ส่วนบริเวณท่ีมีการพังทลายลงจะต้องท า
การก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง และถมดินกลับคืนสู่สภาพเดิม ขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา เมื่อไม่มีใครสงสัยกระผมจึงขอมติในที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่าย

ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณท้ายฝายเตาปูนฝั่งหัวขัว หมู่
ที่ 6 โดยด าเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ยาว 32.00 เมตร กว้าง 5.50 เมตร 
สูง 4.50 เมตร  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบริเวณท้ายฝายเตาปูนฝั่งหัวขัว หมู่ที่ 6 
ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 433,000.- บาท (สี่แสนสาม
หมื่นสามพันบาทถ้วน)โปรดยกมือครับ   

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง บริเวณท้ายฝายเตาปูนฝั่งหัวขัว หมู่ที่ 6 โดยด าเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง ยาว 32.00 เมตร กว้าง 5.50 เมตร สูง 4.50 เมตร  สถานที่ก่อสร้าง 
บริเวณบริเวณท้ายฝายเตาปูนฝั่งหัวขัว หมู่ที่ 6 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 433,000.- บาท (สี่แสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน)
จ านวน 12 เสียง   ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการ ครุภัณฑ์โรงงาน  
จ านวน 3 รายการ ดังนี้  

  1. ตู้เชื่อมไฟฟ้า  จ านวน  1  ตู ้เป็นเงิน 6,000 บาท 
  2. สว่านกระแทก  จ านวน 1 อัน เป็นเงิน 2,000 บาท 
  3. สว่าน  จ านวน 1  อัน เป็นเงิน 5,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 13,000 บาท 
 

นายสุธรรม   จ าปา  ขอเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ 
ประธานสภา ตามญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565โอนไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการ ครุภัณฑ์โรงงาน เชิญครับ 

 
นายมงคล   แผ่นค า  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกรียรติ ท่านก านันต าบลไหล่หิน 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลต าบล

ไหล่หินพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ดังมี
รายการดังนี้ 
 ๑. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์โรงงาน ดังนี้      
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          หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                   
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โรงงาน  เป็นเงินจ านวน 13,000.- บาท ( หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน )  
          เหตุผล  เนื่องจากงานกองช่างดูแลในเรื่องงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนที่ฐาน                 
ที่มีความช ารุดเสียหายแต่ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม ประกอบด้วยเทศบัญญัติ
งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ในรายจ่ายของแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ไม่ได้ก าหนดรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โรงงาน และมีความจ าเป็นต้องใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ส าหรับการ
ซ่อมแซมภายในส านักงานและซ่อมแซมงานโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความช ารุดเสียหาย              
ดังนั้น จึงขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

1. ตู้เชื่อมไฟฟ้า  จ านวน  1  ตู้ 
          โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 6,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,442,200.- บาท  โอนลดเป็นเงิน 6,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน  1,436,200.-  บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน           
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการตู้เชื่อมไฟฟ้า  จ านวน  1  ตู้ 
ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า 230 โวลต์ มีกระแสเชื่อมไม่น้อยกว่า 20 -200 แอมป์    
มีระบบป้องกันความร้อนและควบคุมแรงดันไฟฟ้ามีพัดลมช่วยในการระบายความ
ร้อนและมีปุ่มควบคุมแบบกด โอนเพิ่ม เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน 6,0
๐๐.- บาท ตั้งตามราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น 6,0๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) 

2. สว่านกระแทก  จ านวน 1 อัน 
 โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 2,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,436,200.-  บาท  โอนลดเป็นเงิน 2,000.- 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน  1,434,200.-  บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน           
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการสว่านกระแทก  จ านวน 1 อัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 มิล ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ มีอัตราการเจาะ
กระแทกต่อนาทีไม่น้อยกว่า 0-43,500 IPM มีความเร็วรอบตัวเปล่าไม่น้อยกว่า 
0-2,900 RPM โอนเพิ่ม เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน 2,0๐๐.- บาท 
ตั้งตามราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  รวมเป็น
เงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น 2,0๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) 

3. สว่าน  จ านวน 1  อัน 
 โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000.- บาท 
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งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,434,200.-  บาท  โอนลดเป็นเงิน 5,000.- 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน  1,429,200.-  บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน           
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการสว่าน  จ านวน 1  อัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 26 มิล ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ ก าลังสูง ส่งก าลังการกระแทก 
2.3J สามารถปรับได้ 3 โหมด  มีระบบปรับหมุนซ้าย-ขวา โอนเพิ่ม เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 5,0๐๐.- บาท ตั้งตามราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น 5,0๐๐.- บาท (ห้าพัน
บาทถ้วน) 
 ระเบียบข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕65 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้นขอ
โปรดพิจารณาครับ 
 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ   ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมอยากจะขอเสนอแนะนะครับคือ 

ตู้เชื่อมมันมีหลายขนาดหลายราคา มีทั้งแบบตู้ 
ใหญ่แบบมีพัดลมและแบบตู้ขนาดเล็กเคลื่อนย้ายได้และก าลังของการใช้ก็แตกต่างกัน
การเลือกตู้เชื่อมมันจะต้องดูก าลังของการใช้คือราคา 6,000 อาจจะพอดีอยู่เราก็
จะต้องดูยี่ห้อด้วยว่ามีพัดลมหรือไม่ส าหรับสว่านกระแทก ก็ต้องเลือกดูเพราะมันมี
หลายขนาด ผมดูราคาแล้วรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปมันเป็นยี่ห้อดีหรือไม่ถ้าจะเลือกให้ใช้
ยี่ห้อดีๆเพ่ือความทนทาน ส าหรับอันที่ 3 ผมเห็นด้วยครับผมมีแค่นี้ครับ 
 

นายเจริญ  โสพันธ์  ที่ท่านสมาชิกได้เรียนถามคงจะเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนสว่านเจาะกระแทก คือสว่าง 
ผอ.กองคลัง ทั่วไปที่เราใช้ยิงพุกยึดคอนกรีตไม่ได้มาเจาะปูนตัวที่ 2 คือตัวเจาะปูนยิงพุกตัวใหญ่ 

12 มิลครึ่งอันนี้คือตัวเล็กใช้ 2 ระบบเขาเรียกเจาะปูนเพ่ือยิงพุกกับเอาไว้ยิงน๊อตตัว
เล็กๆ ส่วนตัวใหญ่มันไม่สามารถยิงน๊อตได้ มันใช้กระแทกกับเจาะ ครับขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  ส าหรับโครงการนี้มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ 
ประธานสภา ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        

พ.ศ.2565 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการ ครุภัณฑ์โรงงาน  
จ านวน 3 รายการ  

  1. ตู้เชื่อมไฟฟ้า  จ านวน  1  ตู ้เป็นเงิน 6,000 บาท 
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  2. สว่านกระแทก  จ านวน 1 อัน เป็นเงิน 2,000 บาท 
  3. สว่าน  จ านวน 1  อัน เป็นเงิน 5,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 13,000 บาท 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการ ครุภณัฑ์โรงงาน  
จ านวน 3 รายการ  

  1. ตู้เชื่อมไฟฟ้า  จ านวน  1  ตู้ เป็นเงิน 6,000 บาท 
  2. สว่านกระแทก  จ านวน 1 อัน เป็นเงิน 2,000 บาท 
  3. สว่าน  จ านวน 1  อัน เป็นเงิน 5,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 13,000 บาท จ านวน 12 เสียง   ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง   
0 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 6  - เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุธรรม  จ าปา  -ในระเบียบวาระที่ 5 นี้เราจะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องปัญหาหรือความต้องการ 
ประธานสภา   ของพ่ีน้องชาวบ้าน มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเรียนเชิญครับ 
 
นายธีรชัย  ศรวิชัย - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอสอบถามเรื่องทางไปร้องปู่สาม ได้เขียนค า

ร้องให้ทางกองช่างได้ออกส ารวจ แล้วนะครับ และทางกองช่างได้แจ้งว่าจะมีงบทาง
อ าเภอมาขุดลอก แต่ยังไม่ทราบว่าจะด าเนินการเมื่อไหร่ ผมจึงอยากให้กองช่างชี้แจง
แก่ผู้ร่วมประชุมทุกท่านครับ และอีกเรื่องกระผมอยากให้งานป้องกันฯท าทางกั้นถนน 
การสัญจรรถ ติดป้ายถนนช ารุด เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร ข้าว จึงท าให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรเส้นร้องปู่สามค่อนข้างมาก จึงหวั่น
การเกิดอุบัติเหตุครับจึงขอให้ทางปองกันด าเนินการไปกั้นทางให้หน่อย และอีกเรื่อง 
เรื่องดินลูกรังบ้านแม่ฮวกยังคงค้างอยู่ประมาณ 10 กว่าเที่ยว เนื่องจากเป็นหมู่บ้าน
สุดท้ายเพราะบ้านอ่ืนด าเนินการแล้ว และบ้านแม่ฮวก มีพ้ืนที่ถนนที่ใช้ถนนลูกรังอยู่
จ านวนมากและถนนสายไร่ทดลองฟาร์มหมูซึ่งที่ดินของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นของ
บ้านไหล่หินหมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 6 มีประชาชนแจ้งว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงอยากให้
ทางเทศบาลเข้าไปส ารวจครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  - ขอขอบคุณ สท.ธีรชัย ศรีวิชัย ครับ ต่อไปเชิญท่านนายกมงคล แผ่นค า ตอบข้อ 
ประธานสภา                        ซักถามครับ 
 
นายมงคล  แผ่นค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ จากที่ท่าน สท.ธีรชัย ได้กล่าวถึงว่าเคยเขียนค าร้อง

มาแล้วเกี่ยวกับร้องปู่สามขอขุดลอก ในส่วนของทางคณะบริหารจะเร่งติดตาม
ด าเนินการครับ ส่วนในเรื่องบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 และหมู่ ที่ 6 เกี่ยวกับถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อ จะด าเนินการให้ทางกองช่างออกส ารวจครับ ขอบคุณครับ 
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นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี ครับ เชิญ ท่าน สท.ประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์  ครับ     
ประธานสภา 
นายมงคล ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสริมท่านนายก

ในส่วนของเรื่องร้องปู่สามครับ ในครั้งนั้นที่มีการเขียนค าร้องเนื่องจากตลิ่งพังครับ 
เนื่องจากน้ าเซาะครับ ทางกองช่างได้ออกส ารวจดูแล้วครับ เบื้องต้นกระผมและช่าง
ได้คุยกันว่าจะด าเนินการท าบันไดที่วัดให้แล้วเสร็จก่อน ส่วนพ้ืนที่ตรงนั้นได้น าไม้ท า
สัญญาลักษณ์บอกพ้ืนที่อันตรายแล้ว  ส าหรับการขุดลอกร้องปูสามในความจริงแล้ว
เราได้งบประมาณการขุดลอกมาแล้วแต่ติดป่าไม้แม่ยาว เพราะทางป่าไม้แม่ยาวแจ้ง
ว่าไม่สามารถด าเนินการได้ และอีกฝั่งติดถนนต้องรื้อถนนออก หากเราด าเนินการ
จริงจังก็สามารถด าเนินการได้แต่จ าเป็นต้องรื้อถนนหนทางออกซึ่งจะท าให้ชาวบ้าน
เดือดร้อน หากด าเนินการรื้อจะต้องรื้อออกอีกหลายจุด ไม่ใช่จุดเดียว เพราะหากไม่
รื้อออก เท่ากับเราไปท าสิ่งกีดขวางทางน้ า ซึ่งก่อนหน้านั้นเราเขียนค าร้องว่ามีวัชพืช
กีดขวางทางน้ าพอเจ้าหน้าที่เข้ามาส ารวจมีการกั้นฝายไว้ หากเขาด าเนินการรื้อก็ต้อง
รื้อออกจนหมด จึงเกิดปัญหาได้และติดขัดตรงป่าไม้แม่ยาว    ตามที่กระผมและทาง
กองช่าง  ได้ส่งโครงการเข้าไปด าเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนหมดแล้วแต่การขุด
ลอกนี้อยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้แม่ยาวจึงท าให้เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรม เจ้าท่า เรา
อาจจะต้องขออนุญาตอีกหลายฝ่ายครับผมมีเรื่องที่ผมชี้แจงตามนี้ครับ  

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณท่าน สท. ประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์  ครับ เชิญ ท่าน สท.สุเชาวน์  
ประธานสภา เชียงพรหมครับ  
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ครับจากค าถามของท่าน สท.ธีรชัย ผมขออนุญาตนะ

ครับมีค าถามที่สอบถามทางท่านผอ.กองช่าง ผอ.เจริญ ครับเรื่องถนนที่มีปัญหาทุ่ง
เตรียม กระผมขออนุญาตเท้าความนะครับ ความจริงแล้วถนนเส้นนี้มีการช ารุดจาก
อดีตจนถึงปัจจุบันและในปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้า และในเมื่อกี้มีการแจ้งว่าจะมี
การขุดลอกแต่ยังไม่ได้แจ้งก าหนดวันที่ตรงนี้ชาวบ้านฝากสอบถามมาขอชี้แจงด้วยนะ
ครับกระผมจะได้แจ้งค าตอบให้ชาวบ้านได้ ขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ท่าน สท.สุเชาวน์ เชียงพรหม ท่าน รองนายก มงคล ช านาญการ 
ประธานสภา   ครับ 
นายมงคล ช านาญการ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอตอบค าถามแทน ผอ.กองช่างนะครับเรื่อง 

โครงการถนนทุ่งเตรียม ในตอนนั้นเราได้ประชุมกันว่าทางฝั่งหัวสะพาน ค่อนข้างสูง
และอันตรายและงบประมาณเรามีจ ากัดมีเพียง 460,000 บาท จึงท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทั้งสองฝั่ง ในครั้งก่อนที่เราประชุมสภาเห็นสมควรว่าควรแก้ไข ฝั่งหัว
สะพานก่อน จึงน างบลงทางฝั่งหัวสะพานส่วนฝั่งทุ่งเตรียมด าเนินการถมดินบดอัด
ตามแบบแปลนที่หน้าสามในส่วนตรงนี้ เตรียมรองรับถนน จะได้ด าเนินการใน
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ปีงบประมาณ 2565 เราต้องด าเนินการบดอัดไปก่อน และทางคณะบริหารและกอง
ช่างได้ของบภัยแล้ง เป็นโครงการสองโครงการ หากได้ก็จะขยับไปพัฒนาในพ้ืนที่ที่มี
ปัญหา เราควรน างบประมาณของเราไปแก้ปัญหาในส่วนสะพานสูงในอันตรายนี้ก่อน 
เพราะความเสี่ยงความอันตรายสูงครับกระผมมีเรื่องที่จะเรียนให้ทราบเท่านี้ครับ 
 

นายสุธรรม  จ าปา -  ครับขอขอบคุณ ท่านรองนายยกมงคล  ช านาญการ ครับ เชิญ ท่าน สท.ชาญยุทธ  
ประธานสภา ไชยานนท์ ครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม  เกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรใน

วันนั้นผมได้เขียนค าร้องในเรื่องการตัดหญ้าบริเวณข้างทาง รวมทั้งซ่อมแซมถนนเรื่อง
การตัดหญ้ามีการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนในเรื่องของการซ่อมแซมถนนยัง     
ไม่เห็นในการด าเนินการครับและอีกเรื่องหนึ่งในครั้งก่อนเรื่องการซ่อมแซมถนน       
ที่มีการซ่อมแซมไปแล้วบางส่วน แต่เนื่องจากฝนตกท าให้ถนนเป็นโคลน จึงท าให้การ
ซ่อมแซมไม่ต่อเนื่องมีการหยุด จึงอยากให้เร่งด าเนินการด่วนเพราะเป็นถนนที่
ชาวบ้านจะใช้ในการสัญจรผ่านเพื้อขนผลผลิตทางการเกษตรครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ท่าน สท.ชาญยุทธ ไชยานนท์ ครับ เชิญ ท่านรองนายยก             
ประธานสภา มงคล ช านาญการ ครับ 
นายมงคล  ช านาญการ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของเรื่องถนนช ารุดสรุปแบบนี้นะครับเกิดความ

เสียหายทั้งต าบลทางคณะบริหารได้ด าเนินการปรึกษา ผอ.ช่าง และ ผอ.กองคลัง ว่า
มีงบประมาณ มาด าเนินการได้ไหม  เพราะจากที่ออกส ารวจดูดูเหมือนว่าจะเสียหาย
ทั้งต าบล จึงแจ้งกองช่างให้ประมาณการดูผมจึงอยากให้สมาชิกสภาทุกท่านเขียน
ความเดือดร้อนในแต่ละเขตเรื่องถนนช ารุด เขียนค าร้องเข้ามาให้กองช่างดูอีกทีครับ 
จะได้ประมาณการงบประมาณดูหากด าเนินการเร่งด่วนก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
การเกษตร ข้าว ก็จะได้รีบด าเนินการให้ จึงอยากจะขอปรึกษาไปทาง ผอ.ช่าง      
ผอ.คลัง ทางคณะบริหาร ก่อนครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  -ครับขอขอบคุณ ท่านรองนายยกมงคล  ช านาญการ ครับ เชิญ ท่าน สท.ล าดวน  
ประธานสภา จินา ครับ 
นางล าดวน  จินา - เรียนนายก ประธานสภา รองประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ขอ 
รองประธานสภา เสริมตรงดินลูกรังอีกครั้งนะคะที่ผ่านมาเราด าเนินการทุกหมู่แล้ว แต่ก็ยังโดนชาวบ้าน

ต าหนิ มีครั้งหนึ่งที่ท่านรองมงคล ช านาญการ กล่าวไว้ว่าถ้าหากฝนหยุดตก แดดออก
รถของผู้รับเหมาจะมาด าเนินการให้ได้มาตรฐาน เพราะจากเดิมที่ถมไปเกิดร่องเกิด
หลุม รอยอัดดินหลุดไปตามยางรถ  ในช่วงนี้เราขอให้เขามาเปลี่ยนด าเนินการให้ได้
ไหม เพราะที่ผ่านมาตรงนั้นเราถมไปแล้วแต่ชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์มาก
เท่าที่ควรใช้เลย ได้รับปากไว้แล้วว่าถ้าถ้าหากฝนหยุดตกและแดดออกจะให้รถมา
เกลี่ยอีกครั้งหนึ่ง ฝากถึงท่านรองแจ้งไปยังผู้รับเหมาด้วย ค่ะ เรื่องที่กดิฉันแจ้งมีเท่านี้
ค่ะ 
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นายสุธรรม  จ าปา -ครับขอขอบคุณ ท่าน สท.ล าดวน จินา ครับ ท่านรองนายยกมงคล  ช านาญการ 
ประธานสภา ครับ 
นายมงคล  ช านาญการ - ครับในเรื่องที่ท่าน สท.ล าดวน กล่าวมานะครับ กระผมได้ด าเนินการติดต่อกับผู้รับ 
รองนายกเทศมนตรี จ้างแล้ว เขาแจ้งมาว่าให้ทางเราท าหนังสือแจ้งให้เขาเข้ามาด าเนินการได้เลยเขา

พร้อมครับ 
 
นายสุธรรม  จ าปา  -ขอบคุณท่านรองนายกครับ ครับกระผมก็ก็เห็นควรว่าควรจะรีบด าเนินการก่อนฤดู 
ประธานสภา เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว และเสี่ยงารเกิดอันตรายในบริเวณที่ถนนเป็นร่องลึก ท าให้

รถจักรยานยนต์สัญจรล าบากครับ เชิญ ท่าน สท.ประเสริฐ์ นิวาโต ครับ 
นายประเสริฐ  นิวาโต - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขาสภา ท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา  สภาท่านผู้มีเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอ

กล่าวถึงเรื่องที่ท่านธีรชัยพูด เกี่ยวกับเขตรับผิดชอบของสมาชิกสภาไม่ว่าจะเป็นเขต
ของหมู่ 2 หรือหมู่ 6 บริเวณที่ช ารุดกระผมได้ลงพ้ืนที่ส ารวจระยะทางประมาณ 
1500 เมตรอย่างที่ท่านรองนายกมงคล ช านาญการ กล่าวว่าหากรดน้ าแล้วถนน  
จะมีการยุบตัวลง กระผมได้รับค าขอร้องร้องขอจากชาวบ้านว่าอยากให้เทศบาลน า
ลูกรังไปถมบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือที่ดินยุบตัวลงเส้นทางบริเวณ สวน พ่อน้อย
นา วรรณมณี ไปถึงฟาร์มหมูเส้นทางค่อนข้างช ารุดจึงอยากให้มีการปรับปรุงน าดิน
ลูกรังไปถมครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  -ขอบคุณท่าน สท.ประเสริฐ  นิวาโตครับ ต่อไปเชิญท่านรองนายกฯมงคล  
ประธานสภา                 ช านาญการครับ 
นายมงคล  ช านาญการ - ครับปัญหาหลังจากจบฤดูฝนไปมีทุกจุดนะครับ เนื่องจากในตอนนั้น ทุกท่านได้ 
รองนายกเทศมนตรี เขียนค าร้องเข้ามาในช่วงฤดูฝนจึงท าให้ไม่เกิดผลระยะยาวลูกรังประมาณเกือบ   

400 เที่ยว เราน าไปปรับปรุงถนนในช่วงหน้าฝน ท าให้ดินลูกรังนั้นยุบตัวลงและติด
รถที่สัญจรไปมาจึงท าให้เกิดหลุมและบ่อ ถนนช ารุดเช่นเดิม งันกระผมขอแนะน าว่า
ครั้งต่อไปแนะน าให้ว่าไม่ควรเขียนค าร้องการซ่อมแซมถนนลูกรังในช่วงหน้าฝนครับ
เพราะ  ถ้าหากทางคณะบริหารหรือทางเทศบาล ไม่ด าเนินการในตอนที่เขียนค าร้อง
เข้ามาในตอนนั้นก็อาจจะท าให้เข้าใจผิด ว่าทางเทศบาลไม่ดูแลพ้ืนที่ในต าบลครับ 
และกระผมเห็นควรจะปรับปรุงถนนในช่วงหน้าแล้ง จะไม่ด าเนินการในช่วงฤดูฝน
แล้ว และขอให้ทุกท่านแจ้งให้กับพ่ีน้องชาวบ้านให้อดทนในฤดูฝน เพราะหาก
ด าเนินการไปแล้วไม่ได้ผล ไม่เกิดประโยชน์ ยิ่งจะท าให้ผลกระทบต่อชาวบ้านครับ 
เนื่องจากถนนที่ช ารุดตามเดิมก่อนเราจะด าเนินการช่วงฤดูฝนเป็นหลุม มีน้ าขัง แต่รถ
สามารถสัญจรได้หลังจากที่น าดินลูกรังไปลงท าให้เกิดโคลน กระทบต่อการสัญจรของ
คนในชุมชน ให้การเดินทางล าบากยิ่งขึ้น ขอให้สร้างความเข้าใจที่ ตรงกันว่าในปี
ต่อๆไปเราจะด าเนินการซ่อมแซมถนนดินลูกรังในช่วงหน้าแล้งครับ เพราะจะส่งผลให้
เราแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด ทั้งนี้ทั้งนั้นกับผมจะเสนอกองช่างให้ออกส ารวจและ
ประมาณการดูก่อนนะครับว่าส่วนไหนที่พอจะแก้ปัญหาได้ก็จะให้ด าเนินการตรงนั้น
ไปก่อน และคณะบริหารกองช่างกองคลังจะด าเนินการประชุมหารือเรื่องงบประมาณ
และการจัดการเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวบ้านได้อย่างรวดเร็วจะท า



 - 15 - 

เต็มที่เพ่ือต าบลเราครับ และกระผมขอที่แจ้งเรื่องโครงการ ทางเทศบาลต าบลไหล่หิน
เราได้ ขอประมาณจาก อบจ. อีกจ านวน 15 โครงการ เพ่ือบรรจุเข้าแผนห้าปีของ
ทาง อบจ. จะผ่านหรือไม่นั้น กระผมไม่อาจทราบได้  ทาง อบจ.ให้ส่งโครงการเข้าไป
ทางเทศบาลจึงส่ง จ านวน 15 โครงการครับ แต่ทาง อบจ. จะจัดสรรให้เรากี่คงการ
อย่างไรนั้นก็ต้องรอต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 
นางล าดวน  จินา  - ขอขอบคุณท่านรองนายก มงคล นะคะเรียนเชิญท่าน สท.ชาญยุทธ  ไชยานนท์ ค่ะ 
รองประธานสภา  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ครับ เรื่องลูกลังตามที่ท่านรองนายกมงคล กล่าวมาว่าจะให้กองช่างออกส ารวจ 
สมาชิกสภา ผมเกรงว่าจะไม่ทันกระผมขอเสนอดังนี้เรามีงบประมาณ ด าเนินการ 100 เที่ยว และ

ด าเนินการแบ่งให้เขตละ 50 เที่ยวเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนได้ไหมครับ ขอบคุณ
ครับ  

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ท่าน สท.ชาญยุทธ  ไชยานนท์ เรียนผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภา  
นายเจริญ  โสพันธ์    - ครับ เรื่องลูกรัง กระผมอาจจะต้องปรึกษากับ ผอ.กองคลัง เรื่องการจัดสรรเรื่อง 
ผู้อ านายการกองช่าง งบประมาณ และในช่วงฤดูฝนพวกท่านก็มีความประสงค์ที่จ าด าเนินการ ในอดีตการ

ถมดินลูกรัง จะท าพร้อมกันในช่วงตัดหญ้านั้นก็คือหลังฤดูฝนหลังฤดูฝนครับ ส่วนใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาก็ด าเนินการตามค าเร่งรัดชองสมาชิกสภา ในส่วนงบประมาณ
ที่จะขอลูกรังนั้น กระผมเคยแจ้งในที่ประชุมสภาไว้แล้วว่าผมจะน างบประมาณตรงนี้
ไปด าเนินการเรื่องท่อ เบื้องต้นได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้น าลูกรังไปถมให้รถสัญจรได้       
และทางกองช่างจะไปด าเนินการต่อ ส่วนในเรื่องของลูกรัง100เที่ยว คงเป็นไปได้
ยากครับ เพราะกระผมได้คุยกับทาง ผอ.คลังแล้ว เงินไตรมาตรแรกให้เป็นไปตาม
รายจ่ายเงินตามตามรายจ่ายปร าจ าของเทศบาลครับ รวมถึงเงินเกี่ยวกับครุภัณฑ์ 
วัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยยังชีพ และอ่ืนๆซึ่งมีหลายอย่างครับ เงินที่ถูกส่งมาไม่สารถน า
ไปท าอะไรก็ได้นะครับเพราะต้องแบ่งจ่ายตามสัดส่วนในเรื่องอ่ืนๆที่ เทศบาล
ด าเนินการอีก จะสังเกตว่าท าไมโครงการต่างๆในเทศบัญญัติถึงมีก าหนดด าเนิน
โครงการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เพราะเงินไตรมาสแรกเหลือจึงสามารถ
ด าเนินโครงการอ่ืนๆตามเทศบัญญัติได้ครับ และรายละเอียดงบประมาณทาง ผอ.
กองคลังจะชี้แจงรายละเอียดครับ 

 
นางสนธยา  เพ็งพิมพ์ - ค่ะ เรียนนายก ประธานสภา รองประธานสภา ท่าสมาชิกสภา คณะบริหารแล 
ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ส าหรับงบประมาณตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยเข้ามาแต่ว่า         

ก็มีการจัดสรรไปจ่ายในรายจ่ายประจ าของเทศบาล รวมถึงเบี้ยยังชีพต่างๆค่ะ ในส่วน
ของเบี้ยยังชีพมีการจ่ายต่อเดือนล้านกว่าบาทค่ะ ซึ่งเป็นยอดเงินที่ค่อนข้างสูง
พอสมควร ณ ปัจจุบันนี้ ทางเทศบาลได้รับงบประมาณมาอยู่ประมาณ 5 ล้านกว่า
บาท แต่รายจ่างก็มีการจ่ายไปแล้วประมาณ 3 ล้านกว่า และคงเหลือส่วนต่างอยู่ล้าน
กว่าบาทค่ะ และต้องใช้จ่ายในรายจ่ายประจ าเดือนเช่น เงินเดือน ค่าใช้จ่าย            
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สาธารณูปโภคต่างๆ ส าหรับค่าซ่อมแซมนี้ ถ้าหากยอดไม่ถึงแสนก็สามารถด าเนินการ
ได้ หากรอได้ทางคลังก็อยากให้รอประมาณต้นปีหน้าจะดีกว่านะคะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ท่าน ผู้อ านวยการกองคลังครับ เรียนเชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภา 
นายเจริญ  โสพันธ์    - ครับกระผมขอเพ่ิมเติมใน เรื่องท่ีรองนายกฯมงคล ช านาญการ ได้กล่าวถึงการส่ง 
ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการเข้าแผนของ อบจ. 15 ตัว กระผมอยากแจ้งในที่สภาครับว่าทางกองช่างท า

หนังสือยินยอมมอบพื้นท่ีโครงการถนนลูกรัง หรือถนนหินคลุก บริเวณหลังวัดแม่ฮวก
ตัดผ่านไปจนถึงถนนเส้นเกาะคาแม่ยาว 2 เส้น และถนนไปเลย 1 เส้นครับ ก็อยาก
แจ้งให้ทราบว่าได้ท าหนังสือตอบรับไปเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ท่าน ผู้อ านวยการกองช่างครับ เรียนเชิญ สท.ธนบัตร  จักรค า 
ประธานสภา 
นายธนบัตร  จักร์ค า - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขาสภา ท่านสมาชิกสภาท่าน 
สมาชิกสภา ผู้มีเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมอยากสอบถามทาง

คณะผู้บริหารครับว่า เรื่องถนนหนทาง ของในต าบลไหล่หินที่ชาวบ้านได้รับความ
เดือนร้อนกันทุกวันนี้ กระผมเข้าใจว่าถนนเหล่านั้นไม่ใช่ถนนสายเมนหลักหรือถนน
สายใหญ่ ถนนตรอก ถนนซอย เรารวบรวมถนนทุกซอกซอยในต าบลเราเขียน
โครงการยื่นของบประมาณไปยังหน่วยงานที่สามารถด าเนินโครงการหรือจัดสรรให้
งบประมาณเราได้อาจจะท าให้การด าเนินการราบรื่นดีกว่านี้ เพราะ หากเรา
ด าเนินการ ช ารุดเล็กน้อยหรือได้รับการแจ้งที่ไหนช ารุดก็ด าเนินการ ด าเนินการ
เรื่อยๆแบบนี้ กระผมคิดว่าก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีครับ เพราะต าบลเราเป็นต าบลที่มีการ
ท าการเกษตรค่อนข้างมาก เข้าฤดูฝนทีไรก็ท าให้ถนนช ารุดหนัก กระผมเลยอยากจะ
ปรึกษาทาง ผอ.กองช่างว่า หากเสนอโครงการอย่างครอบคลุมการดูแลซ่อมแซมถนน
ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือไม่ต้องเปลืองงบประมาณในการด าเนินการทุกปีๆ เช่นปีนี้
ซ่อมแซมไปแล้ว ก็ยังต้องมีการซ่อมแซมเพ่ิมอีกในปีเดียวกัน และยังโดนต าหนิจาก
ชาวบ้าน ท าแล้วก็เกิดผลประโยชน์ได้ไม่เต็มที่กับชาวบ้าน  จึงอยากให้ได้รับการแก้ไข
แล้วคุ้มค่าสามารถใช้งานได้นานๆ ครับ จึงอยากฝากคณะบริหารครับ และอีกเรื่อง
หนึ่งครับ ฝายเตาปูนทึกวันนี้น้ าเริ่มแห้งแล้เขาไม่ยอมปิดน้ าฝาย กระผมทราบมาว่า
ประตูปิดทางน้ าเข้าทุ่งนาเสีย ถ้าหากไม่ปิดฝายน้ าก็ล้นเข้าทุ่งชาวบ้านจึงอยาก
สอบถาม ผอ.กองช่างว่าเราจะน างบประมาณของเราไปซ่อมแซมประตูน้ าตรงนั้นได้
หรือไม่ครับเพราะฝายตรงนี้ต้องเก็บน้ าไว้ใช้ในระบบประปาในต าบลครับ ในปีที่แล้ว
กระผมก็เสนอให้ซ่อมแซมประตูเพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธรรม   จ าปา  - ครับขอขอบคุณท่านธนบัตรครับ  ต่อไปขอเชิญท่าน สท.สุเชาวน์ ครับ 
ประธานสภา 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภา ผมอยากจะขอเพ่ิมเติมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงตามสายของหมู่2 ทุกวันนี้มีปัญหา

อย่างมาก ไม่ได้ยินอะไรเลยและผมอยากจะเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนครับ และทาง
ผู้ใหญ่บ้านก็ได้สอบถามมา ยังไงก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ 
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นายสุธรรม  จ าปา - ครับผมขอเพ่ิมเติมเรื่องถนนทุกหมู่บ้านถนนช ารุดเสียหายไม่เห็นทางเทศบาลมา 
ประธานสภา  แก้ไข ซึ่งทางผู้น าหมู่บ้านถามมาเห็นประชุมกันหลายครั้งไม่เห็นมาแก้ปัญหาเรื่อง

ถนนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเลย ผมก็ได้รับปากไปว่าจะเสนอให้ทางฝ่ายบริหาร
และจะรีบเข้าไปแก้ไขให้ ครับขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ   ไชยานนท์ - ครับเรียนท่านประธานสภา ส าหรับเรื่องถนนเพื่อการเกษตรนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วน 
สมาชิกสภา มากครับ ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดู

แล้งเราได้เอาลูกรังไปลงแล้วพอสมควรแต่เนื่องจากฝนตกจึงท าให้ถนนเสียหายและ
ผมอยากขอเสนอเขตละสัก 50 เทียวครับ ซึ่งผมได้ยินทางท่าน ผอ.กองคลังกล่าวถ้า
งบไม่ถึงแสนก็คงด าเนินการได้ ผมคิดว่า 100 เทียวคงใช้งบประมาณไม่ถึงหมื่น
อาจจะด าเนินการได้ ครับขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม   จ าปา - ครับขอบคุณท่าน สท.ชาญยุทธ ครับ ต่อไปเชิญท่านผอ.กองช่างครับ 
ประธานสภา 
นายเจริญ  โสพันธ์ - ครับกราบเรียนท่านผู้บริหาร ครับเรื่องเสียงตามสายของหมู่ 2 เราได้ตั้งในเทศ 
ผู้อ านวยการกองช่าง บัญญัติไว้แล้วในปี 65 อย่างที่ท่าน ผอ.คลังว่าดูฐานะการเงินก่อนเนื่องจากเงินก้อนนี้

เป็นเงินก้อนแรกต้องกระจายกันไปและเรื่องนี้คงจะต้องเช็คงบประมาณก่อน            
และทางท่าน สมาชิกสภาพูดมาเรื่องซ่อมแซมถนนนั้นเราต้องท าก่อนถึงช่วงฤดูเก็บ
เกี่ยวพืชผลทางการเกษตรครับ ซึ่งผมได้มีวางแผนงานตามฤดูกาล ส าหรับเรื่องถนน
จะใช้งบซ่อมแซมถนนลูกรังครับ และถนนบางเส้นทางเราไปด าเนินการโดยพละการ
ไม่ได้ ส่วนเรื่องจะของบไปหน่วยงานนอกนั้นปัญหาที่เจอก็คือเงื่อนไขของการขอ
งบประมาณ คือต้องขึ้นเป็นทะเบียนทางหลวง  ครับผมขอขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม   จ าปา - ครับขอบคุณท่าน ผอ.กองช่าง เชิญท่าน สท.ล าดวน ครับ 
ประธานสภา 
นางล าดวน  จินา - เรียนท่านประธานสภาคะ จะขอเสริมในเรื่องของท่าน สท.สุเชาวน์ เรื่องเสียงตาม 
รองประธานสภา สาย พอดี 2 วันก่อนได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางท่าน สจ.ธรรมรักษ์ ว่าทางเทศบาล

จะต้องติดตั้งเครื่องเสียงตามสายให้ทั้งหมด 6 หมู่บ้านก็จะใช้งบประมาณจ านวนมาก 
ดิฉันจึงฝากทางท่านสจ.ให้ไปเสนอทาง อบจ.และท่าน สจ.ธรรมรักษ์ ก็ได้รับปากว่ามี
แนวโน้มแต่เราต้อง ท าโครงการเข้าไปก่อนทางท่านสจ.จะไปสอบถามติดตามให้          
และอยากให้ทางท่านนายกช่วยติดตามเรื่องนี้ให้ด้วยคะ เนื่องจากถ้ารอทางเทศบาล
ต้องใช้งบจ านวนมากคงได้ไม่หมดทั้ง 6 หมู่บ้านเพราะเสียงตามสายที่มีอยู่ในตอนนี้
นั้นไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เพราะทุกหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้านเกิดปัญหาเรื่องเสียงตาม
สายได้ยินเพียงแค่ไม่ก่ีจุดบางบ้านก็ไม่ได้ยิน ซึ่งทางผู้น าหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านก็ฝากเรื่อง
มาเสนอทางเทศบาล ดิฉันจึงอยากฝากไปทางท่านนายกให้ติดตามไปทางท่านสจ.ให้
ด้วยว่าพอจะมีแนวบ้างไหมคะ และเรื่องถนนนั้นเหมือนที่ท่าน สท.ชาญยุทธ ได้พูดไป
ถ้าหากเราไม่รีบเอาดินไปซ่อมแซมถนนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับชาวบ้านได้จึงขอฝาก
ทางท่านผอ.กองช่างหาวิธีช่วยให้ด้วยคะ ขอขอบคุณคะ 
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นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณท่าน สท.ล าดวน ครับ เชิญท่านรองนายกครับ 
ประธานสภา 
นายมงคล   ช านาญการ - ครับส าหรับเรื่องเสียงตามสายนั้นเรายังไม่ได้ด าเนินการ เพราะท่ีผ่านมานั้นเราได้ไป 
รองนายกเทศมนตรี แก้ไขปัญหาเรื่องซ่อมแซมถนนก่อนครับ และตอนนี้ ได้ส่ งโครงการไปแ ล้ว                      

15 โครงการแต่ทาง อบจ.ให้เราส่งไปแค่ 5 โครงการซึ่งที่ เราส่งไปทั้งหมด                      
15 โครงการเพ่ือให้ทาง อบจ.ได้ไปคัดเลือกอีกครั้งครับ ส าหรับเรื่องเสียงตามสาย
ครับในเทศบัญญัติไม่มีแต่ถ้าเราจะด าเนินการได้นั้นต้องรองบประมาณก่อนครับ
เพราะถ้าช่วงหน้าแล้งเราก็จะไปด าเนินการเกี่ยวกับล าเหมือง คลองส่งน้ าหรือทาง
ระบายน้ าก่อนเนื่องจากถ้าหากด าเนินการในช่วงหน้าฝนจะเกิดปัญหา ผมจะ
ปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารก่อนครับว่าจะมีวิธีด าเนินการแก้ไขยังไงและต้องรอดู
งบประมาณรอบ   ที่ 2 มาก่อนและจะพิจารณาแกไ้ขครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอบคุณท่าน รองมงคล ช านาญการ มากครับ 
ประธานสภา 
นายมงคล   แผ่นค า - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
นายกเทศมนตรี ส าหรับปัญหาทุกอย่างที่เกิดนั้นก็พอมีทางแก้ไขครับ สมาชิกสภาทุกท่านก็เป็น

ตัวแทนของหมู่บ้านถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็สามารถเสนอเข้ามาทางฝ่ายบริหารหาก
ทางฝ่ายบริหารแก้ปัญหาได้ ก็จะรีบด าเนินการแก้ไขให้อย่างรวดเร็ว เพราะมาอยู่ตรง
จุดนี้แล้ว  เราก็จะต้องแก้ปัญหาให้ชาวบ้านครับ ผมจะขอชี้แจงเรื่องโครงการบ่อขยะ
ที่มีปัญหา และได้หาทางและวิธีป้องกันเรียบร้อยแล้วได้ชี้แจงไปทางส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้วครับ และเรามีโครงการร่วมกับทางจังหวัดเช่นการเอาขยะ
ไปทิ้งท่ีบ่อขยะท่ีจังหวัด แต่เนื่องด้วยรถขยะท่ีมีอยู่ช ารุดเสียหายจึงไม่สามารถขนขยะ
ไปทิ้งท่ีบ่อของทางจังหวัดได้ ผมได้ไปจังหวัดและได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับท่านรองผู้ว่า
เกี่ยวกับปัญหาของเทศบาลไหล่หินเกี่ยวกับขยะบ่อขยะเต็ม อยากจะของบประมาณ
ไปซื้อรถขยะเพ่ิมอีก 1 คัน ทางท่านรองผู้ว่าแจ้งให้ทางเรารีบส่งโครงการเข้ามา ผม
จึงได้ปรึกษากับทางนักวิชาการสุขาภิบาล เกี่ยวกับเรื่องขอรถขยะและนักวิชาการ
สุขาภิบาล ได้ด าเนินการให้เรียบร้อย จากที่ได้พูดคุยกับทางท่านรองผู้ว่ามาโครงการ
ต่างๆ ที่ทางเทศบาลต าบลไหล่หินได้ส่งเข้ามาก็จะช่วยดูและติดตามให้ อีกเรื่องหนึ่ง
คงเป็นข่าวดีเกี่ยวกับน้ าจากก่ิวคอหมาที่ไหลลงทุ่งแพะนั้น กระผมได้ไปปรึกษากับทาง
คุณจ ารองเกี่ยวกับโครงการกิ่วคอหมา และทางคุณจ ารองบอกว่าในปี 65 นี้ก็เป็น
ข่าวดีครับ โครงการเกี่ยวกับถนนทุกเส้นสามารถด าเนินการขอเข้ามาได้และทาง
อ าเภอ ทางจังหวัดจะช่วยดูติดตามให้ ส่วนเรื่องโครงการที่จะเข้ามาที่เทศบาลเรา
ในตอนนี้นั้นมีประมาณ 10 โครงการ ครับผมก็อยากชี้แจงครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา   -มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ครับหากไม่มีกระผม 
ประธานสภา ขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

ขอบคุณครับ 
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ปิดประชุม    เวลา  13.00 น. 
 

(ลงชื่อ)     นิชชยา  อินพิรุด        ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางนิชชยา  อินพิรุด) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

 
วันที่ 8  ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลไหล่หิน สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  ซึ่งมีจ านวน 19 หน้า มีระเบียบวาระการ
ประชุมทั้งหมด 6 ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
  
 (ลงชื่อ)         ธนบัตร  จักร์ค า        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธนบัตร    จักร์ค า)   
     

(ลงชื่อ)      ชาญยุทธ  ไชยานนท์        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายชาญยุทธ   ไชยานนท์) 
 

(ลงชื่อ)      สุเชาวน์   เชียงพรหม        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสุเชาวน์  เชียงพรหม) 
 

 (ลงชื่อ)       ประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)       สุวรรณ  ศรีวิชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุวรรณ     ศรีวิชัย) 
 

(ลงชื่อ)           สิริกร   จินะการ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสิริกร   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)         ธีรชัย   ศรีวิชัย     กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายธีรชัย   ศรีวิชัย) 

สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 ในวันที่ 29 ธันวาคม      
พ.ศ.2564 
 

(ลงชื่อ)       สุธรรม  จ าปา       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุธรรม  จ าปา) 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 


