
รายงานการประชุมสภา สมัยท่ี ๑  ครั้งที่ 2 เทศบาลต าบลไหล่หิน 
วันศุกร์ที ่๔  มิถุนายน  พ.ศ. 256๔ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
*********************************** 

รายนามผู้มาประชุม 
1. นายสุธรรม  จําปา  ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
2. นางลําดวน  จินา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
3. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1 
4. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1 
5. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1 
6. นายประเสริฐ  นิวาโต  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1 
7. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
8. นายธนบัตร  จักร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
9. นางสิริกร  จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
10. นางสาวปาลิดา  จําปา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
11. นายปฐมภพ  อภิวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 
12. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมงคล  แผ่นคํา  นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
2. นายมงคล  ชํานาญการ  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
3. นายสนั่น  บุญเรือง  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
4. นายสุนันท์  เกษณา  ที่ปรึกษานายเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
5. นายเสงี่ยม  วรรณมณี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน 
6. สิบตํารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาลตําบลไหล่หิน 
7. นางนิชชยา  อินพิรุด  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
8. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
9. นายเจริญ  โสพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
10. นางสุชัญญา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
11. นางสาวศศิธร  เป็นคุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
12. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
13. นางเสาวลักษณ์ มะโนนัย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
14. นางฉันท์หทัย  คําสาร  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ 
15. นางพิมพ์ประภาภรณ์  แก้วงาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
16. นายรัตปกร  ขัดฝั้น  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
17. นางนิรณรา  อุดมสม  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

-ส ำเนำ- 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่าน 
ประธานสภา   นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินคณะผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 
กระผมขอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่านนายกมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
 
นายมงคล   แผ่นค า  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง 
นายกเทศมนตรี เกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ตามที่เทศบาลตําบลไหล่หินได้

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2564 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 โดยได้รับความ
เห็นชอบจากนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน แล้วนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 วรรคแรก การ
นําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ ตามปีที่กําหนดไว้ และให้ ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอําเภอเกาะคา หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน
นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เทศบาล
ตําบลไหล่หิน จึงขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลไหล่หินพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖
5 ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2564 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลไหล่หินสมัย

สามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2564 ขอให้ทุกท่านที่ได้รับ
รายงานไปแล้วได้ตรวจสอบ 

นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 
2564 ซึ่งทุกท่านได้รับเอกสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือนัด
ประชุมแล้วนะครับในระเบียบวาระนี้เราจะตรวจสอบว่าเราจะแก้ไขตรงส่วนไหน 
เพ่ิมเติมหรือตัดออกในรายงานการประชุมนะครับมีท่านใดจะแก้ไขโปรดยกมือครับ 
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นายธนบัตร   จักรคํา  เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกฝ่ายบริหาร 
สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอแก้ในหน้าที่ 9 บรรทัดแรกวรรคสุดท้าย คําว่า 

กรับ  เป็น  ครับ ลงมาบรรทัดที่ 3 วรรคสุดท้าย เปลี่ยนจากผู้เสนอญัตติในสภา เป็น 
ผู้เสนอญัตติเข้าสภา และบรรทัดสุดท้ายกระผมอยากจะให้ผู้ลงนามขอเปลี่ยนเป็นผู้
เสนอญัตติชี้แจงให้กับสมาชิกได้รับทราบ ต่อไปหน้า 15 บรรทัดที่ 2 วรรคสุดท้าย
ผู้บริหารจากนี้ขอเปลี่ยนเป็นตามท่ีท่าน หน้า 22 คําพูดของผมที่ว่า ให้ใส่คําว่านําทุก
ท่าน และผู้ใหญ่บ้าน ได้พูดคุยให้กับสมาชิกสภาและให้คําเสนอแนะ ต่อสภา  

นายชาญยุทธ   ไชยยานนท์ เรียนประธานสภารองประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายกฝ่ายบริหาร 
สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หน้า 15 บรรทัดแรก ตรงคําว่าเลขานุการให้เติมคําว่าสภา

ด้วย แล้วต่อด้วยสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 2 เปลี่ยนคําว่าแล้ว
เป็นและ  

ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านคณะผู้บริหารผม 
ขออนุญาตแก้ไข วาระท่ี 4 ข้อที่ 4.1 โครงการวางท่อเราได้อนุมัติวงเงินไป
แล้ว  โครงการที่เสนอเข้าสภาวันนี้จะเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดงปูม่่อม 
ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดให้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วโปรด

ยกมือครับขอบคุณครับ 
 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ ๑ 
    ประจ าปี  2564  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๓  - พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ 
  

นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภา ท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ     

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
3.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

1) รายการเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
จํานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท 

    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายมงคล   แผ่นค า เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภา

เทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 ดังนี้ 

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องวัดอุณหภูมิ
อินฟราเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จ านวน 3 เครื่อง 

หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่า
ครุภัณฑ ์ประเภทค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบอินฟาเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จํานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 7,5๐๐ 
บาท 

เหตุผล เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 ในรายจ่ายแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน ไม่ได้กําหนดรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ รายการ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
ไว้ แตม่ีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 
เทศบาลตําบลไหล่หินจึงต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว 

ในการนี้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖4 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พร้อม
จ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จํานวน 3 เครื่อง ซ่ึงปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2564 หน้า  โดยจัดซื้อตาม
ท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖3 
ดังนี้ 

1. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
จ านวน 3 เครื่อง ตั้งไว ้7,5๐๐ บาท  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสในระยะ 5 – 10 เซนติ เมตร พร้อมจ่าย

แอลกอฮอล์อัตโนมัติ มีไฟกระพริบ และเสียงเตือน 
2. จอแสดงผลอุณหภูมิแบบดิจิตอล  
3. วัดได้ทั้งหน่วยองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ 
4. กําลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ 
5. ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิลิตร 
6. แหล่งพลังงาน ต่อตรงด้วยสาย USB หรือใส่ถ่าน ขนาด AA จํานวน 3 ก้อน 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖4 ไป
ตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้  
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โอนลด แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ รายการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรมหาวชิรา
ลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ตั้งไว้ จํานวน 2๐,0๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จํานวน 
12,554 บาท โอนลดเป็นเงิน จ านวน 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
เป็นเงิน จํานวน 5,054 บาท รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 7,500 บาท 
(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ รายการ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์
อัตโนมัติ จํานวน 3 เครื่อง โอนเพิ่ม เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน 
7,500 บาท รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น  7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) 
และการจ่ายเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ ว่ าราชการจั งหวัดลํ าปางอนุมัติแล้ ว  ประกอบ กับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2563 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์การแพทย์ ตามหลักการ
เหตุผลและคําชี้แจงข้างต้น 

 
นายสุธรรม  จ าปา  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วกระผมจะขอมติ  
ประธานสภาฯ ที่ประชุมสําหรับการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการ

จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ  จํานวน 3 
เครื่อง ตั้งไว้ 7,5๐๐ บาท สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายนี้โปรด
ยกมือครับ  

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
จ านวน 3 เครื่อง ตั้งไว้ 7,5๐๐ บาท เห็นชอบจ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 
เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
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นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภา ท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ต่อไปเป็นการขอโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ข้อ 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน      
ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1) โครงการรื้อซุ้มประตูวัฒนธรรม  ทางเดินเท้าและต้นไม้ใหญ่ ถนนสาย ลป 
4007 ช่วง กม.4+200 ถึง 4+300 บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง งบประมาณ 73,700 บาท 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
นายมงคล   แผ่นค า เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภา

เทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 ดังนี้ 

กระผมขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณาโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕64  ดังมีรายการดังนี้ 

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

 1. โครงการรื้อถอนซุ้มประตูวัฒนธรรม ทางเดินเท้าและต้นไม้ใหญ่ 
บริเวณถนนสาย ลป.4007 กม.4-200 ถึง 4+300 บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 

หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                   
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ – โครงการรื้อถอนซุ้ม
ประตูวัฒนธรรม ทางเดินเท้าและต้นไม้ใหญ่ บริเวณถนนสาย ลป.4007 กม.4-200 
ถึง 4+300 บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 เป็นเงินจ านวน   73,700.- บาท   

เหตุผล  เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕64   ในรายจ่ายของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้กําหนดรายจ่าย
ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  –  
โครงการรื้อถอนซุ้มประตูวัฒนธรรม ทางเดินเท้าและต้นไม้ใหญ่ บริเวณถนนสาย ลป.
4007 กม.4-200 ถึง 4+300 บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1  เนื่องจำก  เพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้ราษฎรในพ้ืนที่และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ อันตรายที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น  จึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ – โครงการรื้อถอนซุ้มประตูวัฒนธรรม ทางเดิน
เท้าและต้นไม้ใหญ่ บริเวณถนนสาย          ลป.4007 กม.4-200 ถึง 4+300 
บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตําบลไหล่หิน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
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โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  จ านวน 
73,700.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 85,090.-  บาท  โอนลด
เป็นเงิน 73,700.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 11,390.- บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  รายการ โครงการรื้อถอนซุ้มประตูวัฒนธรรม ทางเดินเท้าและต้นไม้
ใหญ่ บริเวณถนนสาย ลป.4007   กม.4-200 ถึง 4+300 บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 
ตําบลไหล่หิน  โอนเพิ่ม  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน 73,7๐๐.- บาท 
รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งส้ิน 73,7๐๐.- บาท (เจ็ดหม่ืนสามพันเจ็ดร้อย บาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง      ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗
(๘) และการจ่ายเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางอนุมัติแล้ว ประกอบระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  
หมวด ๔ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม     
โอนลด ที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕64 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่        ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการ
เหตุผลและคําชี้แจงข้างต้น 

 
นายสุธรรม  จ าปา  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ ในการขอโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

โครงสร้าง พ้ืนฐาน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปการ – โครงการรื้อถอนซุ้มประตูวัฒนธรรม ทางเดินเท้าและต้นไม้ใหญ่ 
บริเวณถนนสาย ลป.4007 กม.4-200     ถึง 4+300 บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 เป็น
เงินจ านวน   73,700.- บาท  เชิญครับ 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถาม

เพ่ิมเติมเก่ียวกับการรื้อถอนต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ดังกล่าวเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ จะนําไปที่
ไหน หรือเราจะเอามาปลูกหลังวัดไหล่หินเพื่อความสวยงาม  หรือตามท่ีทุกท่าน
เห็นสมควร ขอบคุณครับ 

 
นายมงคล   ชํานาญการ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
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รองนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนหน้านี่เราได้มีการหารือกันแล้ว มีบางท่านเสนอย้าย
ต้นไม้มาปลูก ที่หลังวัดไหล่หินแต่ บางท่านก็เห็นต่างเพราะว่า ต้นไม้เป็นต้นไม้ที่มี
อายุมานานแล้ว  ถ้าเราเอาไปปลูกอีกไม่กี่ปีก็ตายบางคนเสนอว่าเรานํากิ่งมาปัก
ทดแทนแล้วนํามาปลูกที่หลังวัด ถ้าเราเอาต้นใหญ่มาเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมต้อง
จ้างขุดแล้วต้องจ้างรถลากมันจะเพ่ิมงบประมาณ เราจึงได้ข้อสรุปว่าเราจะนํากิ่งที่
สมบูรณ์มาปลูกแทน ครับ  

 
นายธนบัตร   จักร์คํา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถาม 

เรื่องโครงการที่เราจะเข้าไปรื้อถอน ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนของทางหลวงชนบท อยาก
ถามว่าเราได้รับหนังสืออนุญาตจากทางหลวงชนบทแล้วหรือยัง ถ้ามีก็อยากจะให้เอา
มาให้ทางสมาชิกได้ดู ผมมีความกังวลว่าวันหน้าถ้าเราไปรื้อผิวทางถนนเกิดความ
เสียหาย อีกอย่างผมอยากจะเรียนถามว่าคําว่ารื้อถอน คือจะใช้เครื่องจักรรถแบ็คโฮ
หรือใช้แรงงานคน ถ้าสมมุติว่าใช้แรงงานคน ก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าใช้รถแบ็ค
โฮผมคิดว่าผิวทางจราจรคงจะเสียหายแน่นอน ถ้าเราตั้งงบรื้อถอนแต่ไม่ได้ตั้งงบ
ซ่อมแซมผิวทางจราจร ถ้าไม่ทําไปพร้อม ๆ กันถ้าฝนตกลงมาจะทําให้ทางเละ
แน่นอน ผมก็อยากจะเรียนถามท่านประธานสภาให้ช่วยชี้แจงด้วย 

 
นายมงคล   แผ่นคํา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโครงการรื้อซุ้มประตูวัฒนธรรมและทางเดินเท้าและ

ต้นไม้ใหญ่นี้ทางผู้อํานวยการทางหลวงได้มาดูเรียบร้อยแล้วและท่านได้อนุญาตรื้อ
และทางหลวงจะมาช่วยในส่วนต่าง ๆ ในส่วนทางเดินท่านก็จะมาทําให้ตามที่ได้มาดู
กันแล้วในวันนั้น ขอบคุณครับ  

 
นายมงคล   ชํานาญการ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสริมท่านนายกครับ เราได้ทําหนังสือไปถึงทาง

หลวงชนบท ท่าน ผอ.ก็ได้มาพบในวันที่นัดหมายและท่านได้อนุญาตให้รื้อถอนได้ ใน
ส่วนผิวทางท่านจะมาทํารางระบายน้ําให้ และถ้าผิวทางถนนเกิดความเสียหายก็จะมา
ซ่อมแซมให้ ในส่วนทางระบายน้ํานั้นเมื่อเราทําเสร็จแล้วท่านจะให้ช่างมาประมาณ
การ หลายๆท่านก็ได้มาร่วมรับฟังกันแล้วในวันนั้น ขอบคุณครับ 

 
นางลําดวน   จีนา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในฐานะตัวแทน

ของบ้านเข้าซ้อนหมู่ 1 ก็ได้มาร่วมการมาดูของกรมทางหลวงมาในวันนั้น ท่านก็ได้ 
อนุญาตให้เรารื้อแล้วจะทําถนนเสริม พร้อมรางระบายน้ําทั้งสองข้างและเสริมไหล่
ทาง ตรงนี้ถ้าเรารื้อเสร็จแล้วดิฉันขอฝากไปทาง ท่านเลขาสภาและคณะผู้บริหารให้
ติดตามทางหลวงด่วน ถ้าเรารื้อเสร็จก็ให้ทางหลวงมารีบทํา เพราะกลัวจะล่าช้า สวน
ต้นไม้ต้นมันใหญ่อายุมากแล้วสมควรที่จะถอนทิ้งหรือเอากิ่งไปปักชํา ดิฉันขอเสนอ
เพียงเท่านี้ค่ะ 
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นางสิริกร  จินะการ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเสนอว่า 

การรื้อซุ้มประตูและต้นไม้ใหญ่บ้านเข้าซ้อนซึ่งมันเป็นของเก่าของเดิมดิฉันขอเสนอว่า 
ถ้าจะรื้อนั้นควรมีการทําพิธีก่อนที่จะรื้อถอนเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน  ขอบคุณค่ะ 

 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สําหรับประเด็นข้อ

สงสัยให้ท่าน ไปดูแบบแสดงปริมาณและราคา ถ้าท่านดูรายละเอียดเป็นข้อเป็นข้อ
ท่านจะเข้าใจว่าเรามีอะไรบ้างให้ท่านดูข้อสุดท้ายลําดับที่ 6 ดินลูกรังปรับเกลี่ย
จํานวน 40 คิว คิวละ 100 บาทเป็นเงิน 4,000 บาท หมายความว่าพอรื้อเสร็จก็
จะต้องเอาลูกรังมาลง และเมื่อรื้อเสร็จโครงสร้างทั้งหมดก็จะเอามาไว้ที่เทศบาล โครง
เหล็กทั้งหมดหลังจากรื้อเสร็จเทศบาลจะต้องมาทําการขายทอดตลาด กองช่าง
จะต้องมาประมาณราคาก่อนว่าเหล็กที่รื้อมาทั้งหมดมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็จะมีการยื่น
ประมูล เราจะมีรถเครน 25 ตัน 1 คันและมีรถบรรทุก 6 ล้อติดเครน 1 คัน ส่วน
งานรื้อถอนต้นไม้ใหญ่จะมีรถแบ็คโฮรื้อ 2 วันและมีรถบรรทุกที่จะต้องขนต้นไม้อีก 1 
คัน และหลังจากนี้เสร็จก็จะมีดินลูกรังพร้อมกับเกลี่ยอีก 40 คิว  หรือเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนเราอาจจะเอาหินคลุกมาลง ในกรณีที่เกิดปัญหาจากดินลูกรัง  พ้ืนที่
ตรงนั้นเป็นเขตทางหลวงในกรณีที่ เราจะไปทําการใดๆเราจะต้องขออนุญาต
ก่อน  และจากที่เราคุยกับทางหลวงในวันนั้นถนนเส้นนั้นเป็นของเขาและเขามีหน้าที่
ต้องทํา ให้เรียบร้อย ท่านบอกว่าจะเอาท่อระบายน้ํามาวางแล้วเอาไว้ชิดข้าง และจะ
ขยายผิวทางให้กว้างขึ้น ถ้าเขารับปากเราแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอเพราะว่ามัน
เป็นพ้ืนที่ของเขา ปีนี้ปี 64 อาจจะไม่ทันเพราะว่าเขาคงไม่มีงบประมาณแน่ ยกเว้น
เขาจะมีงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาจจะมาด่วนได้ แต่ถ้าเป็นไปตามขั้นตอนของ
งบประมาณอาจจะได้ปี 65 เราก็ต้องรอไปตามข้ันตอน ขอบคุณครับ 

 
นายสุเชาวน์   เชียงพรหม  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่เลขานุการสภาแจ้งให้เรา

ทราบ ในการปรับปรุงครั้งนี้ ที่ทางหลวงชนบทจะมาดําเนินการมันอาจจะต้องใช้
ระยะเวลา ซึ่งในระยะเวลาช่วงที่ทางหลวงชนบทยังไม่ดําเนินการให้เรา  ผมอยากจะ
ขอเสนอกับที่ประชุมว่าตัวนี้ในการขยับถนนปรับปรุงต้นไม้ออกไปพ้ืนผิวเดิม เป็นตัว
หนอนและมีบล็อกด้านข้าง กันไม่ให้รถเข้าไปวิ่งได้แต่ถ้าเราจะขยายผิวถนนเข้ามาใน
ปัจจุบัน เราจะใช้ลูกรัง เข้าไป ทําให้พ้ืนผิวจราจรเยอะขึ้นมันจะทําให้รถ โดยเฉพาะ
รถใหญ่ขับเร็วขึ้นมา ทําให้มอเตอร์ไซค์ต้องหลบเข้าข้างทางซึ่งเป็นทางลูกรัง จะยิ่งทํา
ให้เกิดอุบัติเหตุโดยง่ายผมก็เลยอยากจะเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเราขอคุยกับทางหลวง
ชนบท ว่าถ้ามีงบประมาณมาพร้อมเมื่อไหร่แล้วเราให้ไปรื้อ ให้ได้ใกล้เคียงกันมาก
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ที่สุดหรือเรายกตรงนี้ให้เขาจัดการเพ่ือให้เป็นการประหยัดงบประมาณของเทศบาล 
ขอบคุณครับ  

 
 
 
นายสุนันท์   เกษณา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสริมจากท่ีท่านเลขาได้ชี้แจงมา ผมเห็นด้วย และ

ผมอยากจะให้เราทําให้ดี ก่อนที่งบประมาณของกรมทางหลวง จะมา อย่างเช่นการ
บดอัดพ้ืนถนนเราก็จะต้องบดอัดอย่างดีเราไม่รู้ว่าฟ้าฝนจะมาเม่ือไหร่ถ้าฝนมาดิน
ลูกรังที่เราทําไปก็จะเสียหาย ผมอยากจะเสริมตรงนี้ครับถ้าจะทําก็ทําให้มันดีไปเลย
ขอขอบคุณครับ  
 

นายชาญยุทธ  ไชยยานนท์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สําหรับโครงการรื้อถอนซุ้มประตู 

ตรงทางเดินเท้าตัวหนอนผมเห็นด้วยที่ให้เรารีบทําการรื้อถอน สําหรับข้อห่วงใย ทาง
เท้าเดิมก็จะกลายเป็นลูกรัง บางท่านมีความห่วงใยว่าลูกรังจะไม่แน่นเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ผมก็อยากจะเสริมว่าน่าจะตั้งงบประมาณข้ึนมาอีกหน่อย  เพ่ิมมาเป็นเอาหินคลุกบด
อัดเพ่ือความปลอดภัย เพราะว่าหลังจากท่ีเมื่อเราเอาดินลูกรังถมไปโดยไม่มีการบด
อัดมันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อโดยง่าย  เห็นควรเอาหินคลุกมาบดอัดครับ 

 
นายมงคล   แผ่นคํา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสําหรับซุ้มประตูตามที่ ผอ. ทางหลวงได้มาในวันนั้น

หลายท่านก็ได้เข้าร่วม ขณะนี้งบประมาณในการรื้อถอนที่เราตั้งไว้ประมาณเจ็ดหมื่น
กว่าบาท รื้อถอนแล้วก็คงจะเสริมไหล่ทางให้เรียบร้อยก่อนสําหรับการติดตามก็ให้
ฝ่ายช่าง ฝ่ายบริหารก็จะต้องดําเนินการติดตามไปเร็วที่สุด  

 
นายมงคล   ชํานาญการ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขออนุญาตเสริมท่านนายก ก่อนที่เราจะรื้อเราก็ได้

ประชุมกับผู้นําทุกท่าน ผมก็เลยทําหนังสือไปที่ผอ. กรมทางหลวง และเขาก็ได้มาดู 
ส่วนของการรื้อถอนเราต้องรื้อไปก่อนส่วนสถานที่ตามมาถ้ามันมีปัญหาเราก็สามารถ
เอาลูกรังหรือหินคลุกเอาลงได้ ถ้าลูกรังมีปัญหาเราก็สามารถเอาหินคลุกลงไป
แก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ แต่เราจะรอเขา ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่างบประมาณของกรมทาง
หลวงมีเท่าไหร่ ในส่วนนั้นเขาก็รับปากแล้วรางน้ําเขาก็จะทําให้เราจะไปเร่งเขาก็คง
เป็นไปไม่ได้แต่ผมก็จะพยายามติดตามเร่งขอ เพ่ือแก้ไขปัญหาของเรา ตอนนี้เราก็ทํา
ในส่วนของเราไปก่อน 

 
นายสนั่น บุญเรือง  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นอันตกลงกันหมดแล้วแต่ที่ว่า

ระยะเวลาเราไม่ได้กําหนดว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ก่อน จึงอยากจะให้ประธานสภาได้
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ  
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นายสุธรรม  จําปา  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ ในการขอโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

โครงสร้าง พ้ืนฐาน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปการ – โครงการรื้อถอนซุ้มประตูวัฒนธรรม ทางเดินเท้าและต้นไม้ใหญ่ 
บริเวณถนนสาย ลป.4007 กม.4-200 ถึง 4+300 บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 เป็นเงิน
จ านวน   73,700.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายนี้โปรด
ยกมือครับ  

 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ – โครงการรื้อถอนซุ้ม
ประตูวัฒนธรรม ทางเดินเท้าและต้นไม้ใหญ่ บริเวณถนนสาย ลป.4007 กม.4 -
200 ถึง 4+300 บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 เป็นเงินจ านวน   73,700.- บาท 
เห็นชอบจ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4  - พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภา ท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ     

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้าง พ้ืนฐาน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค 

  1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายดงปู่ม่อม ลป.ถ.40-004 
หมู่ที่ 4 งบประมาณ 193,890.- บาท 

2.) โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าบ้านนายศรี กุนะ 
ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง งบประมาณ 445,000 บาท 

 เชิญท่านนายกครับ 
 
นายมงคล   แผ่นคํา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

กระผมขอเสนอญัตติ   เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน  2  โครงการ โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
638,890.- บาท (หกแสนสามหม่ืนแปดพันแปดร้อยเก้าสิบ บาทถ้วน)  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 
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           1.  โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บริเวณ หน้าบ้านนายศรี กุ
นะ หมู่ที่ 6   โดยดําเนินการวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ชั้น 3 ยาว 
95 เมตร พร้อมบ่อพัก 9 จุด ระยะทางรวม 104 เมตร  ตามแบบมาตรฐานท่อ
ระบายน้ําและงานทาง สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนายศรี กุนะ บ้านไหล่หิน
ตะวันตก หมู่ที่ 6 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม   เป็นเงิน 445,000.- บาท  (สีแ่สนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
เหตุผล 
 เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวว่า  ได้รับ
ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้ําไม่
สามารถระบายน้ําได้ทัน ทําให้เกิดน้ําเอ่อและท่วมขังบริเวณถนน จึงจําเป็นต้องขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลตําบลไหล่หิน จึงมีความจําเป็นต้องวางท่อระบายน้ํา ให้สามารถ
ระบายน้ําที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน  และน้ําเอ่อล้นออกนอกถนน จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้
สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
หลักการ 
              2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายดงปู่ม่
อม ลป.ถ.40-004   หมู่ที่ 4 โดยดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ยาว 90 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐานเทศบาลตําบลไหล่หิน สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนน   สายดงปู่ม่อม 
ลป.ถ.40-004 บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 193,890.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืน
สามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
เหตุผล 
 เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว  ได้รับความ
เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทําให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทําให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาของประชาชนในพ้ืนที่และได้รับผลกระทบความ
เป็นอยู่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจําเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลตําบลไหล่หิน จึงมีความจําเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าว ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา จึงเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป   
ระเบียบข้อกฎหมาย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.  2561 หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 



 - 13 - 

 (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว หน้า ๑๔  เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๓ ง ราชกิจจา
นุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 ( 3 ) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดข้ึน  
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลา ที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ”  
 ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จํานวนทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยขออนุมัติรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  638,890.- บาท     
(หกแสนสามหม่ืนแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  และทุกโครงการที่ขออนุมัติ 
จะดําเนินการตามหลักการเหตุผลและคําชี้แจงข้างต้นเท่านั้น  

 
นายสุธรรม  จ าปา  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ ในการขออนุมัติจ่ายขาด 
ประธานสภาฯ เงินสะสม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวนทั้งสิ้น 2 

โครงการ โดยขออนุมัติรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  638,890.- บาทเชิญครับ 
 
นายธนบัตร จักร์คํา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   กระผมอยากจะท้วงติงเกี่ยวกับ

การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ คําว่าเราจะจ่ายขาดเงินสะสมมันจะต้องเป็นปัญหา
จําเป็นเร่งด่วนโครงการต่าง ๆ ที่เร่งด่วนพ่ีน้องชาวบ้านเดือดร้อนเราถึงจะจ่ายขาดได้
ถ้าหากเดือดร้อนตามปกติเราก็จะใช้งบประมาณประจําปีแต่ตรงนี้มาจ่ายขาด 
โครงการนี้อยู่ในพ้ืนที่หมู่ 4 ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 แล้วผมก็ถามสมาชิก 
ไม่มีใครทราบเรื่อง และได้รู้เมื่อตอนได้รับหนังสือ ทั้งที่ยังมีโครงการที่ชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อนรอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และผมก็แปลกใจว่าโครงการที่ไปทํา เป็น
เงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี 2563-2564 ใช้เงินล้านกว่าบาททําไมท่านไม่ทํา
จากที่ลาดยางต่อเข้าไปในป่า แต่ท่านกลับไปทําในป่าออกมา ก็เลยไม่พอจึงทําให้เป็น
ปัญหา ต้องมาเบียดบังงบประมาณเราต้องมาจ่ายขาด ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่าง
คํานวณได้อย่างไรท่านวัดจากตรงไหนมา ทําไมท่านไม่วัดจากถนนเดิมที่ทําแล้วต่อ
ออกไป เพราะตอนที่ทําโครงการตอนนั้นเป็นช่วงที่สมาชิกสภาหมดวาระจึงไม่รู้เรื่องนี้ 
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และผิวทางก็ไม่เรียบแม้แต่รถไถยังวิ่งเร็วไม่ได้ ถ้าไม่เชื่อเลิกประชุมแล้วพวกเราไปดูได้ 
และอีกอย่างหนึ่งถ้าจะทําตรงนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ ปัญหาของเรานั้นมีมากมาย
กว่านั้นอย่างเช่นห้องนี้ เราประชุมวันนั้นอากาศร้อน ห้องน้ําก็มีปัญหาตรงนี้เร่งด่วน
กว่า เวลามีการประชุมมีคนเป็นร้อย ห้องน้ําก็ไม่พร้อมแอร์ก็ไม่เย็น ผมว่าเราน่าจะ
แก้ปัญหาตรงนี้ก่อน โดยเฉพาะในห้องนี้เป็นหน้าเป็นตาให้กับเราเวลาประชุม   ผมได้
ทราบข่าวหลังจากผมได้รับตําแหน่งว่า บ้านไหล่หินตอนบนเดือดร้อนเรื่องน้ําทาง
ผู้ใหญ่บ้านกํานันก็เดือดร้อนเรื่องเสียงตามสาย  ตรงนั้นผมว่าอยากจะเอาไปเป็นเทศ
บัญญัติมีเงินตกมาค่อยทํา  อันนี้เป็นความคิดของผมขอบคุณครับ  

ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
ปลัดเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรท่าน

เองก็ทราบดีอยู่แล้ว ถนนเส้นนี้โครงการงบประมาณ 64 แล้วเราต้องขอใน
งบประมาณ 62 ซึ่งตอนนั้นสามแยกตรงนั้นมันไม่มี ก็เริ่มตั้งแต่ทางแยกบ้านมะกอก 
เข้ามาสิ้นสุดตรงหน้าบ้านอาจารย์ประสงค์ ตรงนั้นคือวัดถูกต้องครบถ้วนไม่มีขาดแต่
แล้ววันดีคืนดีก็มีผู้มีอํานาจไปเอาสามแยกเพราะว่ารถเลี้ยวเข้าฟาร์มไก่ไม่ได้มันไม่
สะดวกถึงต้องไปทําทางทางแยกให้เป็นสามแยกเพราะความที่เป็นสามแยกที่เราขอ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปนั่นมันถึงทําให้ถนนเส้นนี้มันขาดมันไม่พอแต่แล้วในฐานะที่
ผมรักษาการอยู ่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจพวกท่านก็รู้อยู่ ถ้าผมขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขไป 
มันจะทันหรือไม่ ระหว่างนี้ถ้าเงินตกไป สิ่งเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้น   ท่านก็รู้อยู่ ผมก็
ต้องดําเนินการให้เสร็จถามว่า ถ้าผมจะยืนยันเอาตามที่ผมขอไป ความพอใจจะ
เกิดขึ้นหรือไม่ ทําไมมันถึงหายไป 90 เมตรหายไปเพราะ ตรงสามแยก 2 ทําไมมัน
ถึงหาย ที่ผมขอไปเมื่อปี 62 ผมขอเส้นทางยาวเส้นนั้น เสร็จแล้วหลังจากนั้นมา
หลังจากที่มันขาดตรงนั้นชาวบ้านก็ด่าทําไมไม่ทําให้ครบแล้วจะให้ทําอย่างไรถ้าสภา
เห็นว่าไม่มีความจําเป็นก็ไม่ต้องทําก็ได้ ผิวทางที่ไม่เรียบท่านก็รู้อยู่แล้วว่าการทํา
ผู้รับเหมาจะต้องเอาท่อมากลิ้งไปตามแบบ เมื่อก่อนตอนเป็นถนนลูกรังท่านยังวิ่งกัน
ไดแ้ต่พอมา เป็นถนนปูนปรากฏว่าวิ่งไม่ได้มันหมายความว่าอย่างไร แต่ถ้าท่านว่ามัน
ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องทําก็ได้ แต่เรื่องหอประชุม ผมได้หารือกับผู้บริหารแล้วว่า ท่านไป
ดูซิว่าคําว่าเงินสะสมใช้ข้อไหนมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างข้อที่ 1 กิจการในอํานาจหน้าที่
บริการชุมชนสังคมหรือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ผมถามว่ารองผู้ว่ามานี่
มันเดือดร้อนกับประชาชนมากเลยหรือ ที่ต้องใช้เงินสะสมมันก็ไม่ใช่ ชนิดที่ว่าต้องเอา
เงินปีงบประมาณ 65 เข้าใส่ ก็เพราะว่ามันไม่เข้าเกณฑ์นี่ล่ะครับถ้ามันเข้าเกณฑ์ใคร
ก็อยากจะทําไม่มีใครอยากจะอาย ทุกคนทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องเตรียมงานต้อน
รับรองผู้ว่ามา เราต้องเตรียมพร้อมกันมากมายขนาดไหนแทบไม่ได้หยุดเพ่ือรักษา
หน้าตาของเทศบาลแต่ระเบียบมันไม่ให้ระเบียบมันไม่เปิดถ้าระเบียบเปิดเราทําให้ได้
หมด ระเบียบว่ายังไงครับไม่ให้เทศบาลทํานอกเหนือจากอํานาจหน้าที่เราต้องดู
ระเบียบข้อนี้ก่อนรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย ถ้ามีอะไรมาถามได้เลยครับจะได้
อธิบายด้วยเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไร มีสมาชิกท่านใดมีประเด็นสงสัยที่จะซักถามใน
ช่วงเวลาที่ผมอยู่ 6 เดือนมานี้ เชิญซักถามได้ครับผมจะได้ตอบ 

 
นายธนบัตร จักร์คํา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
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สมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ที่ผมเอ่ยถึงนี้ผมไม่ได้หมายความ
ถึงใคร ที่ถามว่างบตัวนี้ถ้ามันจําเป็นเร่งด่วนจริงๆความเดือดร้อนความต้องการของ
ชาวบ้านในฐานะมุมมองของผม ผมเป็นสมาชิกสภาจุดไหนที่เดือดร้อนที่ต้องการแก้ไข
ปัญหาอย่างแท้จริงผมว่าจุดนั้นน่าจะเอามาทําก่อนในเรื่องระเบียบตรงไหนทําได้หรือ
ไม่ได้ผมไม่รู้เท่าที่ควร แต่ผมพูดว่าถนนเส้นนี้น่าจะเอาเข้าเทศบัญญัติก็ได้ไม่ต้องเอา
เงินสะสมมาใช้ตรงนี้ ถนนเส้นใหม่ที่ตัดออกแยกนั้นถนนใหม่ท่านก็น่าจะรู้ แต่ว่าตรงนี้
ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ทําทําได้เหมือนกัน ว่าขอให้เป็นเทศบัญญัติปี 65 ได้หรือไม่ และใน
เรื่องทางที่ไม่เรียบเราควรจะต้องไปควบคุมไปดูแลไม่ใช่ปล่อยต้องกํากับ   

 
นายมงคล  ชํานาญการ  ผมขอเสริมเกี่ยวกับโครงการตัวนี้นะครับ เนื่องจากผมได้รับการถามจากชาวบ้านว่า 
รองนายกเทศมนตรี ถนนเส้นนี้ทําไมไม่ทําให้เสร็จผมก็เลยปรึกษากันว่ามันใช้งบอยู่แสนกว่าบาทเราก็

น่าจะทําให้มันเรียบร้อยมันก็ยังเหลือไม่เยอะจะรอเทศบัญญัติเราก็ไม่รู้ว่าเงินจะเข้า
เมื่อไหร่เพราะตามที่สอบถามทางหัวหน้าส่วนกองคลังเงินเข้ายังไม่เต็มเงินเข้าปี 64 
เงินหายไปเยอะมากเพราะรัฐบาลอุดหนุนมาไม่เต็ม ในเมื่อมีเงินสะสมส่วนนี้แก้ปัญหา
ต่อพ่ีน้องชาวบ้านที่วิ่งถนนสายนั้นผมก็เห็นว่าน่าจะทํา  

 
นายสุวรรณ    ศรีวิชัย  โครงการตัวนี้ถ้ามันมีปัญหาถ้าไม่เอาผมก็จะขอไปลงที่บ้านของสารวัตรสว่างที่นั่นมี 
สมาชิกสภา   ปัญหาเวลาฝนตกมาเกิดน้ําท่วมขัง 
 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  สําหรับโครงการบ้านแม่ฮวก 2 ตัวนี้ทางเทศบาลได้ทํางบซ่อมแซมไปแล้วที่ข้าง 
ปลัดเทศบาล โรงเรียนนั้นเราก็ใช้งบประมาณอยู่เจ็ดหมื่นกว่าบาทที่จะใช้ซ่อมแซมและอีกตัวหนึ่ง

คือตรงสะพานก็ใช้งบประมาณอยู่สองหมื่นกว่าบาทซึ่งตอนนี้กองช่างได้ทําแบบ
ประมาณการทุกอย่างจบหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราหาผู้รับจ้างมาดําเนินการ  

 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  สําหรับโครงการถนนสายนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาไปหน่อยก่อนที่ท่านประธานจะ 
สมาชิกสภา ขอมติผมจะขออนุญาต ปรึกษากันก่อนว่าบางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจดี  สําหรับผมงาน

ทุกงานมีความสําคัญทั้งนั้นถ้าชาวบ้านได้ประโยชน์  
 
นายสุธรรม   จําปา  ผมขอพักการประชุม  30  นาที 
ประธานสภาฯ 
นายมงคล  แผ่นคํา  ก่อนที่จะยกมือขอมติเห็นชอบจากสภาผมขออยากจะพูดอะไรสักเล็กน้อย พวกเรา 
นายกเทศมนตรี เข้ามา จุดประสงค์ก็คือมาพัฒนาหมู่บ้าน ในการประชุมพูดก็ไม่ผิด พูดด้วยเหตุด้วย

ผล แต่สําหรับโครงการต่างๆที่ได้เสนอไปแล้วนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับชาวบ้านแต่
ถ้าจะให้มันตกมันก็จะตกเป็นเงินสะสมไปถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็แล้วแต่สภา สิ่งต่างๆ
เหล่านี้เราจะใด้ประโยชน์ ผมคิดว่าการทํางานนี้อยู่ด้วยกันถือว่าเป็นพ่ีเป็นน้องกันจะ
มาขัดกันมันก็อยู่กันไม่สบายใจ ผมจะขอพูดนอกเรื่องสักเล็กน้อยอย่างในวันที่หัวหน้า
ส่วนต่างๆมาประชุมผมก็ขอชมพวกเราทุกท่านตั้งแต่ท่านปลัดลูกน้องต้อนรับได้อย่าง
ดีสิ่งที่บกพร่องก็คงมีน้อยตอนนี้ส่วนที่บกพร่องเราก็จะต้องแก้ไขกันต่อไป ในวันที่
หัวหน้าส่วนต่างๆมานั้นเราได้ประโยชน์มากมายขอเพียงแต่ว่าเราอย่าขัดกัน งานจะ
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ได้เดินเพ่ือประโยชน์ของชาวบ้าน ตําบลเราจะได้เจริญรุ่งเรือง ผมก็มีแค่นี้ขอบคุณ
ครับ  

 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
ปลัดเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมก็ต้องขออภัยที่ได้กล่าวพาดพิง

อะไรก็แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจกันสิ่งที่เราคาดหวังมาตลอดว่าสภาเรามีอะไรก็คุย
กันก่อน ก่อนประชุมสภาสัก 1 ชั่วโมงเราก็มาคุยกันก่อนจะได้คุยกันให้จบจะได้สบาย
ใจกันทุกฝ่ายผมและข้าราชการทุกคนทํางานก็ยึดภายใต้กฎเกณฑ์กติกาและระเบียบ
ด้วยความรักความเป็นห่วงตําบลไหล่หินอาจจะทํางานเกินความเป็นข้าราชการอยาก
ให้เห็นความเจริญก้าวหน้าโดยไม่มีสิ่งปิดบังทุกเรื่องก็ทําเพ่ือตําบลไหล่หินสําหรับผม 
ผมไม่ได้หวังผมจะย้ายไปอยู่ที่ใหญ่ๆก็ได้และในการอยู่ที่เล็กๆมันติดขัดด้วยเรื่อง
งบประมาณ แต่ก็อยากจะเห็นตําบลไหล่หินดีขึ้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ผม
พูดไปแล้วไม่สบายใจต่อท่านนายกท่านรองต่อสมาชิกสภาต่อคนภายนอกผมก็พร้อม
จะแก้ไขและต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ  

 
นายชาญยุทธ   ไชยานนท์  เหตุการณ์ที่ผ่านมาเม่ือสักครู่ ก็คือเราไม่เข้าใจกัน เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเรื่อง 
สมาชิกสภา สําคัญ การจ่ายขาดเงินสะสมจะต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

สาธารณภัยต่างๆนี่เป็นความจําเป็นเร่งด่วนแต่บางครั้งมันไม่เร่งด่วนจริงๆมันก็ได้
เพราะฉะนั้นการที่จะนําเสนอญัตติที่เราต้องคุยกันก่อนผมขอฝากไปยังประธานสภา
ทางท่านนายกผู้บริหารด้วยว่าเราต้องคุยกันนอกรอบก่อนที่จะประชุมกัน  ต่อไปผม
คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้คงไม่เกิดขึ้น ขอบคุณครับ  สําหรับโครงการวางท่อระบายน้ํา
ตามท่ีนายกได้อธิบายผมไม่รู้ว่าไปสิ้นสุดที่ไหนท่านนายกไม่ได้บอก ครับ 

 
นายมงคล   ชํานาญการ  สําหรับโครงการเป็นโครงการที่เดิมเก่าก่อนสมัย อบต.ที่วางท่อไว้แต่มันเป็นท่อขนาด 
รองนายกเทศมนตรี เล็กเดิมท่อขนาด 30 เซนติเมตรแล้วตอนนี้มันอุดตันเราจะเริ่มจากบ้านนายสี ผ่าน

หน้ากาดมั่วมันลงลําน้ําแม่ยาว มาชนกับทางตัวเก่าตรงบ้านสารวัตรถวิล ระยะทาง 
104 เมตร เพราะว่าท่อเก่ามันเล็กอุดตันได้ง่ายเราเลยจะต้องเปลี่ยนใหม่ให้ใหญ่ขึ้น
และระบายน้ําได้ดีกว่าเดิม 

 
นายสุธรรม   จําปา  มีท่านใดที่จะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมก็ขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

  1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายดงปู่ม่อม ลป.ถ.40-004 
หมู่ที่ 4 งบประมาณ 193,890.- บาท 

2.) โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าบ้านนายศรี กุนะ 
ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง งบประมาณ 445,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  638,890.- บาท (หกแสนสามหม่ืนแปดพันแปดร้อย
เก้าสิบบาทถ้วน)โปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

  1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสายดงปู่ม่อม ลป.ถ.40-004 
หมู่ที่ 4 งบประมาณ 193,890.- บาท 

2.) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าบ้านนายศรี กุนะ 
ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง งบประมาณ 445,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  638,890.- บาท (หกแสนสามหม่ืนแปดพันแปดร้อยเก้าสิบ
บาทถ้วน)เป็นเงินจ านวน   73,700. - บาท เห็นชอบจ านวน 12 เสียง               
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ  
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ     

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุม
เสนอต่อที่ประชุมครับ 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  ผมขออนุญาตประธานเสนอเนื่องจากว่าได้มีพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ว่า ณ ปัจจุบัน 
สมาชิกสภา   น้ําประปาของบ้านไหล่หินได้มีการขอให้ทางเทศบาลเป็นผู้จัดการในเบื้องต้นได้ทราบ 

ข่าวว่าทางเทศบาลได้รับไว้ ต้นเดือนที่ผ่านมา ณ ปัจจุบันผมอยากจะทราบถึง
แนวทางทํางานแล้วก็วิธีการปฏิบัติการในอนาคตเพ่ือผมจะได้นําไปชี้แจงกับชาวบ้าน 
และท่ีสําคัญ ณ ปัจจุบันบริเวณบ้านแพะไหล่หินหมู่ 2 ขาดน้ําใช้มาเป็นระยะเวลา 4-
5 วัน จึงขอสอบถามผ่านประธานสภาให้ช่วยชี้แจงด้วยครับ  
 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  เรื่องของอาคารแบ่งน้ําแตลมแร้ง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมผมท่านนายกและท่านรอง  
สมาชิกสภา   ได้ไปร่วมประชุมกับหัวหน้าเหมืองฝายและลูกน้ําเกือบทุกคนตามที่เราได้ขอไปทาง 

เทศบาลผ่านทางท่านปลัดหัวหน้ากองช่างตอนนั้นก็ออกแบบและให้ค่าวัสดุไปไห้
หัวหน้าทุ่งฝายไปจัดซื้อจัดจ้างกันเอง ตอนที่ผมไปร่วมประชุมก็ได้มติมาว่า คนที่
เดือดร้อนเรื่องน้ําก็จะให้เงินมาร่วม ก็มีมติไม่ตรงกันเลยเดือดร้อนถึงสภา ผมก็เลยขอ 
ปูนหินทรายอย่างละคิว ปูน 10 ถุง ไปบรรเทาความเดือดร้อนก่อนผมก็ขอขอบคุณ
ทางท่านปลัดที่ได้อนุมัติปูนกับทรายมาเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผมขอเสนอในที่
ประชุมว่า ผมขอเสนอเป็นเทศบัญญัติงบประมาณในปีหน้านะครับผมก็ขอเรียนมาใน
ที่สภาเพ่ือพิจารณาขอบคุณครับ  

 
นายสุนันท์  เกษณา    ผมมีเรื่องที่อยากจะฝากทางสภา การส่งหนังสือขอให้ส่งก่อน 2 วัน เพ่ือจะได้ไม่มี 

ปัญหา ควรจะต้องเอาไปศึกษาเอาไปอ่านก่อนอันนี้บางคนก็ยังไม่ได้อ่าน ผมมีเท่านี้
ครับ 

 
นายธีระชัย  ศรีวิชัย  ผมจะขอความอนุเคราะห์ดินลูกรังถนนเส้นบ้านแม่ฮวกบ้านมะกอก ตอนนี้ฝนทิ้งช่วง 



 - 18 - 

สมาชิกสภา การเดินทางสะดวก ถ้าฝนมามันก็จะเดินทางกันยาก ยิ่งเข้าฤดูทํานาก็จะมีการสัญจร
ไปมาบ่อย อาจจะมีคนตกลงในลําเหมืองอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ผมขอแค่ 4-5 ดัมพ์ 
ผมขอความกรุณาอนุเคราะห์จากสภาครับ  

 
 
 
นายปฐมภพ อภิวงค์   ผมขอเสนอผ่านประธานสภา ผมได้ไปสํารวจถนนบ้านหมู่ 5 ยังมีถนนหลายสายที่ 
สมาชิกสภา ยังไม่ได้ลาดยาง สายที่ 1 คือถนนสายย่าล่าต่อจากบ่อพักน้ํา  สายที่ 2 หน้าบ้านนาย

สงวน คําฟูไปจนถึงงานวิลาวัลย์  คําฟู สายที่ 3 หน้าบ้าน แม่สาวคํา พร้อมกันนี้ยังมี
ท่อระบายน้ําหน้าบ้านนายสมบัติ วันทยะ ที่ทางผู้ใหญ่หมู่ 5 ได้เสนอมาทางเทศบาล
มาหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีงบประมาณไปทําให้ผมในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นท่ีแห่งนี้จึงขอ
เสนอท่านประธานสภาได้โปรดพิจารณาด้วยครับ  

 
นางลําดวน   จินา  สืบเนื่องมาจากถนนลําเลียงการเกษตรของชาวนาที่เดือดร้อนขอมา ที่โต้งเข้าซ้อน 
สมาชิกสภา พอดีเมื่อวานสมาชิกชาวนา ได้มาถามว่าเป็นไปได้แค่ไหน ฉันก็เลยอยากขอทางกอง

ช่างออกสํารวจดูพ้ืนที่ ก่อนได้หรือไม่ ถ้าเป็นไปได้เขาบอกว่าเราไม่ต้องลงตามลํา
เหมือง เขาบริจาคที่ให้เลยทําเป็นถนนเข้าไปเพ่ือที่จะลําเลียงการเกษตรออกได้ง่าย
และอีกเรื่องนึงก็คือได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านซอย 2 ฝนตกวันนั้นน้ําท่วมไหล
เข้าบ้านของชาวบ้าน เขาต้องการรางระบายน้ําจากปากซอยลงมาทางท้ายซอย
ตรงหน้าบ้านนางอรทัย  กฤษณา  ไปถึงบ้านนายบุญเทียม  พระอังคาร ขอฝากไป
ทางผู้บริหารออกไปสํารวจดู อีกท่ีก็คือ นายสมาน  บุญเรือง กับนางบัวไพร  จอมแปง 
ตอนนี้นางบัวไพร จอมแปลงได้ทําท่อ 20 cm ลงไปสู่ลําเหมืองแต่วันดีคืนดีขยะมันก็
ไปอุดตันทําให้น้ําท่วมตรงปากซอยซอย 3 ดิฉันขอฝากไปยังท่านคณะผู้บริหาออกไป
ดูอีกเส้นหนึ่งก็คือที่บ้านแพะเวลาฝนตกน้ําไม่สามารถจะไหลได้ ชาวบ้านก็ขอความ
อนุเคราะห์ช่วยทํารางระบายน้ําให้ได้หรือไม่ ฉันก็ขอฝากไปยังท่านคณะผู้บริหารด้วย
นะคะ  
 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  ผมขอทวงถามไปยังท่านประธานสภา รองประทานสภา ว่างานที่คงค้างนั้น ตอนนี้เข้า 
สมาชิกสภา หน้าฝนแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปทํา วางท่อระบายน้ําหน้าบ้านผู้ใหญ่จวบ ผมคิดว่าประชุม

สภาสมัยหน้าคงไม่ต้องให้ทวงถามอีกนะครับ เพราะว่ามันเป็นของปีที่แล้วมันก็น่าจะ
ทํานะครับผมขอฝากให้คณะผู้บริหารดําเนินการเพราะว่ามันเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะ
ครับ  

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม ผมอยากจะขอถามเพ่ิมเติมเรื่องเสียงตามสายเนื่องจาก ณ ปัจจุบันปัญหาเสียงตาม 
สมาชิกสภา สายโดยเฉพาะหมู่บ้านไหล่หินหมู่ 2 มีปัญหาค่อนข้างมากเนื่องจากระยะทางของ

ระยะการเดินสายค่อนข้างไกลทางผู้ใหญ่บ้านและทางผู้ช่วยผู้ใหญ่ ได้สอบถามผ่าน
ทางผมมาว่าให้ช่วยถามเก่ียวกับเรื่องงบประมาณหรือให้ทางกองช่างช่วยอํานวยความ
สะดวกและตรงนี้มีงบประมาณที่จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหน และอาทิตย์หน้า 
ผู้ใหญ่บ้านและตัวกระผมเองได้มีการคุยกันเบื้องต้น จะไปสํารวจระยะทางการ
เดินสาย ช่วงไหนที่มีปัญหาและสรุปว่าระยะทางทั้งหมดช่วงไหนกี่เมตรเพ่ือที่จะเสนอ
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ที่สภา หรือไม่ก็จะขอเสนอนอกรอบ คิดว่าเสียงตามสายนี้มีความสําคัญมากในการที่
จะประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร จึงขอฝากเรื่องนี้ไว้อีก
เรื่องขอบคุณครับ 

 
 
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์   ผมขออีกสักนิดเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง ท่อระบายน้ําต่างๆในเขตเทศบาลไม่ว่าข้างถนน 
สมาชิกสภา หรือเข้าในซอยปัญหาที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับท่อระบายน้ําตันสาเหตุมาจาก ตั้งแต่เรามีการ

วางท่อ ผมยังไม่เห็นทางเทศบาลเราส่งคนงาน หรือจ้างเหมาไปลอกบ่อพัก ซึ่งที่บ่อ
พักเป็นบ่อที่เก็บตะกอน ขี้ดินต่างๆมันก็จะไหลลงที่บ่อพักนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ท่อตัน 
เพราะฉะนั้นอยากฝากไปท่านผู้บริหารช่วยลอกบ่อพักประมาณเดือนพฤษภาคม
มิถุนายนก่อนเข้าหน้าฝน แต่ถ้าคนงานของเราไม่พอก็น่าจะใช้วิธีการจ้างเหมา เราจะ
ช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนได้ขอบคุณครับ  

 
นายมงคล  แผ่นคํา  ปัญหาทุกเรื่อง ในตําบลไหล่หินทุกปัญหาเราจะต้องดูแลให้ชาวบ้านต้องไปดูด้วย 
นายกเทศมนตรี ตัวเองว่ามีปัญหา สมัยก่อนก่อนที่เราได้ประชุมกัน ก็ประชุมนอกรอบกันก่อนเมื่อมี

ปัญหาต่างๆเราก็ได้ตกลงและก็แก้ปัญหาให้ชาวบ้านไปด้วยดีไม่ว่าจะ หมู่บ้านน้อย
หมู่บ้านใหญ่ เราก็จัดสรร งบประมาณให้อย่างยุติธรรม ปัญหาทุกอย่างในที่นี้เราก็จะ
แก้ไขปัญหาและเดี๋ยวผมจะพาช่างไปดู ในเมื่อชาวบ้านเขาขอมาเราก็ต้องไปดูแล ไม่
ว่าจะเร็วหรือช้าเราก็จะต้องทํา ปัญหาเสียงตามสายที่ได้เสนอมา เราก็ต้องให้ช่างไปดู
ไปสํารวจ ว่ามันมีปัญหาอย่างไรจะใช้เงินงบประมาณมากน้อยเพียงไร เราก็ค่อยมา
ปรึกษาหารือกัน และโครงการก่อสร้างแตลมแร้ง   ในขั้นแรกก็ได้จัดหาวัสดุเป็นปูน
เป็นหินเป็นทรายไปก่อน แก้ไขเป็นการชั่วคราวไปก่อน และจากที่ท่าน สท.ธีระชัย 
ขอความอนุเคราะห์ดินลูกรังผมก็จะขอให้ท่านรองมงคลเป็นผู้ตอบครับ 

 
นายมงคล   ชํานาญการ  ผมขอตอบตามที่ท่านได้ถามมานะครับ ที่ท่านได้ขอดินลูกรังซึ่งผมก็ได้เซ็นไปแล้วก็ 
รองนายกเทศมนตรี อยู่ในขั้นตอนการดําเนินงาน เพราะว่ามันเป็นงบวัสดุไม่จําเป็นต้องเข้าสภาสําหรับ 

สท.ปฐมภพ หลายๆโครงการที่เสนอมาโครงการที่ท่านเสนอมาหลายๆโครงการนี้ในที่
จําเป็นเร่งด่วนที่สุดเราจะคุยกันนอกรอบและจะเอาเข้าเทศบัญญัติปี 65 แต่อาจจะ
ไม่ได้ทุกโครงการก็จะเอาโครงการที่เร่งด่วนขอ งบประมาณเรามีไม่เพียงพอ และให้
ท่านเตรียมเสนอมาว่าโครงการไหนที่เร่งด่วนและจําเป็นที่สุดให้ท่านเสนอมา และมา
คุยกันเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน สําหรับท่านรองประธานสภาได้พูดถึงเรื่องถนน
ลําเลียงการเกษตรที่บ้านเข้าซ้อนตอนนี้ส่วนที่ทําได้ผมได้ปรึกษากับกองช่างเรา
ออกไปสํารวจได้ แต่ชาวบ้านต้องเซ็นหนังสือยินยอมเราไม่สามารถทําโครงการได้ ถ้า
ชาวบ้านไม่เซ็นหนังสือยินยอม แต่เราสามารถอุดหนุนเป็นค่าวัสดุเพ่ือแก้ปัญหาไป
ก่อน และจะต้องให้ชาวบ้านยินยอมให้ที่ตรงนั้นเป็นทางสาธารณะเราถึงจะสามารถ
ดําเนินโครงการได้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือทางซอย 2 ที่น้ําท่วมขังเราก็จะไปดูกัน เราก็จะ
ดําเนินการแก้ไขกันต่อไป และที่ท่านประดิษฐ์ทวงถามเกี่ยวกับ รางระบายน้ําของเทศ
บัญญัติปี 64 ตอนนี้เรื่องรางระบายน้ําผู้รับเหมาก็ไม่ค่อยอยากจะทํากัน เพราะว่ามัน
ทํายากและมีผลกําไรน้อย แต่จะทําภายในปีนี้เพราะบ้านกิ่วก็จะทําเสร็จแล้ว ต่อไปก็
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ยังเหลืออีก 2 ตัวคือบ้านหมู่ 2 และบ้านหมู่ 4 ผมจะเร่งให้ทําเสร็จให้เร็วที่สุด และ
จะพยายามหาผู้รับเหมามาทําให้ได้ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และท่านชาญยุทธ เสนอ
เรื่องเก่ียวกับท่ออุดตัน เทศบาลก็จะได้พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่โดยที่ถ้ามีชาวบ้าน
มาเขียนคําร้องให้ไปลอกท่อเทศบาลก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการโดยใช้ทั้ง
แรงงานคนแล้วใช้รดน้ําฉีดดันดินที่อุดตันออกอยู่บ่อยครั้งไม่ใช่ว่าไม่ได้ออกไปเลย 
อย่างไรแล้วที่ใดที่มีปัญหาก็ขอให้มาเขียนคําร้องทางเทศบาลก็จะไปดําเนินการ แต่
ปัญหาที่เกิดขึ้นที่มันตันบ่อยก็คือท่อมันเล็ก แค่ 20 - 30 ซม.  สําหรับผมก็ขอให้
พวกท่านช่วยดูแลแทนชาวบ้านด้วยถ้ามีปัญหาตรงไหนก็เขียนคําร้องมาที่เทศบาล 
ผมและคณะผู้บริหารพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา ให้กับพ่ีน้องชาวบ้าน ส่วนผมก็มีเท่านี้
ครับขอบคุณครับ 

ส.ต.ต.สุบิน  จีนา   ผมขออนุญาตเพ่ิมเติม จากที่ท่านนายกและรองนายกได้ชี้แจงไปประเด็นเรื่องของ 
ปลัดเทศบาล น้ําประปาคือน้ําประปาตอนนี้มันมีปัญหา โดยเฉพาะบ้านแพะที่มีปัญหา สาเหตุเกิด

จากทางท่านผู้ดูแลคนก่อนได้มอบให้ทางผู้ใหญ่ไชยาหลังจากรับมอบมาทางท่าน
ผู้ใหญ่ไม่ได้ใช้ระบบเดิมช่วย คือปิดน้ําประปาศาลาประชาคมแล้วก็ปิดที่หลังวัดไหล่
หินพอตรงนั้นไม่มี ตอนนี้มันเกินศักยภาพของระบบประปาของเราเพราะว่า น้ําของ
เราต่อไปทั้งบ้านมะกอก ต่อไปทางบ้านหมู่ 6 ต่อไปทางบ้านแพะต่อไปทางบ้านกิ่ว 
น้ําก็เลยไปไม่ทันมันก็เลยมีปัญหา กลายเป็นว่าน้ําประปาของเราใช้ถึง 4 หมู่บ้าน ซึ่ง
มันไม่ได้ใช้แค่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง เพราะฉะนั้นการที่เราจะให้ใช้น้ําได้ อย่าง
เพียงพอ เราจะต้องเปิดระบบการผลิตของเดิม 2 จุดเข้าไปเสริม ก็เลยบอกให้
เจ้าหน้าที่ของเราเปิดน้ําเป็นเวลาไม่ได้เปิดทั้งวัน แต่ระเบียบการบริหารจัดการ
ประปาหมู่บ้านมันมี 3 ระดับคือ 1 หมู่บ้านบริหารจัดการเอง 2 หมู่บ้านบริหาร
จัดการร่วมกับท้องถิ่น 3 ท้องถิ่นบริหารจัดการเอง แต่การให้ท้องถิ่นบริหาร
จัดการ  การจัดส่งมอบให้เรามันต้องระบุว่าคุณมีทรัพย์สินหนี้สินเท่าไหร่ 2 ครุภัณฑ์
ที่จะมอบให้เรามีอะไรบ้าง จะมาว่าผมมอบให้เทศบาลไปแล้วแล้วจะมาตัดไปเลย มัน
ก็ไม่ใช่มันต้องมีหนังสือส่งมอบ มีครุภัณฑ์อะไรบ้างมีปั๊มน้ําก่ีตัว มีอาคารอะไรบ้าง ทีนี้
เทศบาลรับมาโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลย เราก็ไปต่อไม่ได้แต่เพ่ือแก้ไขปัญหา ให้
ชาวบ้านในเบื้องต้นผมก็คุยกับผู้ใหญ่ เดี๋ยวผมจะให้ช่างไฟฟ้าไปทําก่อนเพ่ือให้ระบบ
น้ํามันเดิน เพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกชาวบ้านเดือดร้อน ส่วนที่จะบริหารจัดการเทศบาล
จะเข้าไปบริหารจัดการก็ค่อยว่ากันส่วนของบ้านแพะเดี๋ยวเราจะต้องมาลองดูว่า
อาจจะต้องเช็คดูเงินสะสม ถ้ามีความจําเป็นจะต้องสร้าง ถังเก็บน้ําใสและย้ายถัง
สูงขึ้นไป และให้ใช้เฉพาะบ้านแพะทั้งหมด แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเราไม่รู้ปัญหา
ข้อเท็จจริงจะเป็นประการใด แต่ปัญหาก็คือระบบน้ําประปาหมู่บ้านไม่ได้ใช้สําหรับ 
งานอุตสาหกรรมปัญหาก็ต้องไปเช็คถ้ามีฟาร์มหมูเอาไปใช้ เราก็ต้องไปเช็คดู แต่ถ้ามี
การนําไปใช้ในอุตสาหกรรมเราก็ไม่สามารถทําได้ตรงนั้นใช้น้ําปริมาณมาก แต่ถ้า
ฟาร์มใช้น้ําต่างหากก็ไม่มีปัญหา แต่เท่าที่ผมคุยกับผู้ใหญ่ไชยาท่านบอกว่ามีการต่อ
เข้าฟาร์มด้วย ถ้าต่อเข้าฟาร์มก็คือจบ ไม่สามารถทําได้ ตรงนี้คือส่วนที่ต้องแก้ไข 
เดือนสิงหาคมก็จะให้ช่างทําแบบแล้วทําประมาณการค่าใช้จ่ายในการสร้างถังเก็บน้ํา
ใส แล้วก็ย้ายแทงค์สูงว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ซึ่งคงจะต้องขอสภา ตอนนี้ผมก็ต้องแจ้ง
ล่วงหน้าเพ่ือความสบายใจ แต่ที่ยังไม่ได้ทําตอนนี้เพราะว่ามันกระทันหัน การส่ง
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เอกสารของผู้ใหญ่หมู่ 6 ก็มีแต่คุยกัน ยังไม่ได้ทําไปตามลําดับขั้นตอน ในส่วนของ
ประปาก็คงจะต้องแก้ไขปัญหาอาทิตย์หน้าก็คงจะต้องไปดู ว่าจุดที่ต้องแก้ไขเป็น
อย่างไร ก็ต้องไปกับทางผู้ใหญ่และผู้ช่วยซึ่งท่านจะรู้แนวท่อ ซึ่งเราจะต้องรู้แนวท่อ
ก่อนเราถึงจะวางแผนได้ ว่าเราจะต้องทําอย่างไร ในเรื่องของการส่งหนังสือจริงๆแล้ว
เราก็อยากจะออกล่วงหน้าแต่ว่าบางครั้งมันก็กะทันหัน และก็โครงการทุกอย่างที่ทาง 
ท่านใดเสนอเข้ามาที่มีปัญหาอันดับแรกท่านต้องไปดูแผนก่อนว่ามันมีในแผนหรือไม่ 
ถ้ามันไม่มีท่านต้องคุยกับเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมแผน โครงการต่างๆและงบประมาณที่จะ
ทําในปี 65 ก็เหมือนกันท่านต้องตรวจแผนพัฒนาดูก่อน โครงการนี้ทําได้หรือไม่ได้ 
ถ้าท่านเสนอข้ึนมาโดยไม่มีในแผนก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ก็ต้องแก้ไขส่วนเรื่อง 
ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่ออุดตันหรือว่าปัญหาต่างๆขอรบกวนท่านต้องมีต้นเรื่อง 
คือท่านก็ต้องช่วยดูแลในฐานะท่านเป็นตัวแทนชาวบ้านช่วยรับคําร้องจากชาวบ้านมา
ให้เทศบาลถ้าไม่มีต้นเรื่องงานมันก็ต้องรอคําสั่งจากผู้บริหารได้  อย่างบุคลากรของ
เรามีค่อนข้างจะน้อยไม่เพียงพอกับการทํางาน ซึ่งถ้าเรารับเรื่องประปาเข้ามาจริงๆ
เราอาจจะต้องรับคนเพ่ิม เพราะคนๆเดียวก็ทําไม่ไหว เพราะต้องทําทุกอย่างทั้งซ่อม
ท่อดูแลระบบเก็บเงินค่าน้ํา ซึ่งวันเดียว เก็บไม่เสร็จนะครับบางทีใช้เวลาถึง 10 วัน ก็
คงจะต้องนําเสนอว่าถ้าวันหน้า เรารับโอนเรื่องประปามาเราก็ต้องรับคนเพ่ิมมาผมมี
แค่นี้ครับขอบคณุครับ  

 
นายสุธรรม   จําปา  ผมประธานสภาขอใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกสภาขอเสนอเรื่อง ท่านรองนายกเสนอที่ว่า 
ประธานสภาฯ การซ่อมแซมท่อระบายน้ําที่มันท่วมขังซึ่งมีอุปกรณ์ให้แต่ว่าไปให้ชาวบ้านผมขอเสนอ

ว่าเพ่ิมงบประมาณจากซ้ือวัสดุเป็นค่าแรงจ้างช่างในการซ่อมแซมจะได้หรือไม่  ผมขอ
เสนอแค่นี้ครับ 

 
นายชาญยุทธ   ไชยานนท์   ตามท่ีผมนําเสนอแนวทางป้องกันท่อตันท่านรองนายกได้กรุณาชี้แจงว่าต้องมี 
สมาชิกสภา หนังสือคําร้องขอมามันไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่ผมได้นําเสนอ ผมนําเสนอแนวทางการ

ป้องกันโดยการขุดลอกบ่อพักทุกสายของท่อระบายน้ําในเขตพ้ืนที่ก่อนที่หน้าฝนจะ
มา เป็นการป้องกันท่อตันถ้าเราไม่ขุดขี้ตะกอนออกจากบ่อพักมันจะเต็ม ถ้าเราทํา
เป็นประจําทุกปีโดยการลอกก่อนหน้าฝนจะมามันจะทําให้ขี้ตะกอนไม่ค้างตามแนว
ท่อ ปัญหาเรื่องคนงานเราไม่พอผมขอเสนอว่าน่าจะเป็นการจ้างเหมาเอกชนลอกทุกปี
ปีละครั้ง  ผมมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ 

 
นางสิริกร  จินะการ  ดิฉันขอเสนอเรื่องที่ท่ีฉันคํางานกองบุญวันละบาทให้กับชุมชน ตําบลไหล่หินอยากจะ 
สมาชิกสภา ฝากไว้ว่าเงินสมทบจากเทศบาลตําบลไหล่หิน ทุกปี ขอสมทบในส่วนของออมวันละ

บาทอย่างน้อยปีนึงไม่เกิน 20,000 บาทดิฉันเองเป็นคนทํางานกองทุนออมบุญวัน
ละบาทเวลาไปประชุม ที่ อ่ืนจะมีท้องถิ่นที่ อ่ืนเขาสนับสนุนเป็นหลักแสนหลัก 
50,000 ดิฉันขอฝากไว้ในที่นี้ กองทุนออมบุญวันละบาทได้เก็บจากลูกสมาชิกเป็น
รายเดือนวันละบาท มันจะมีส่วนในเรื่องช่วยเหลือวาตภัยมีลมพายุและได้ช่วย
ชาวบ้านไปรายละ 200 แล้วก็ช่วยในเรื่องวาตภัยอุทกภัยที่ผ่านมาในสวนอุปสมบท 
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การแต่งงาน การทําบุญขึ้นบ้านใหม่ก็จะได้ช่วยเหลือพ่ีน้องชาวบ้าน ในส่วนใดที่จะ
สมทบได้ดิฉันก็ขอฝากไว้ในที่ประชุมสภาไว้ด้วย  

 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา  จริงๆแล้วเงินสมทบออมบุญวันละบาทเทศบาลเรา ที่ผ่านมาตั้งไว้ให้ทุกปี แต่การที่ 
ปลัดเทศบาล จะรับเงินเราได้จะต้องแสดงบัญชีฐานะให้เราต้องส่งรายงานบัญชีให้เราว่ามีเงิน

ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในแต่ละรอบปีซึ่งถ้าไม่ส่งมา เราก็จะโดนหน่วยงานที่ตรวจสอบท้วง
ติง ว่าเราสมทบให้ไปแล้วไม่มีบัญชีในการดําเนินกิจการใดๆ ในเมื่อไม่รายงานเข้ามา
เราก็ไม่สามารถท่ีจะเอาเงินไปอุดหนุนให้ได้ เพราะว่าระเบียบได้ออกมาชัดเจนว่าใคร
จะขอรับเงินอุดหนุนจากเรา จะต้องรายงานผลการดําเนินกิจการ แต่ที่ผ่านมาเรา
สมทบไปก็ไม่มีรายงานมาเลยเราก็ได้บอกให้รายงานขึ้นมาเมื่อปีก่อนเราจะได้จ่ายปี
ใหม่แต่ก็ไม่มี  ตรงนี้ถ้ามีรายงานเข้ามาเราก็ไม่มีปัญหาในการที่จะจ่ายเงินสมทบก็คง
จะต้องให้ทางกองทุนต้องไปเคลียร์กันก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีความไม่สมบูรณ์
หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องไปชี้แจงกับสมาชิกจริงๆแล้วที่ผ่านมาทําบุญเรามี
ข้อบังคับอยู่แล้วว่าต้องประชุมใหญ่ปีละครั้งแต่เราก็ไม่เคยเห็นการประชุมสักครั้งมัน
ต้องประชุมเพ่ือชี้แจงให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบ  ว่าเรามียอดเงินคงเหลือเท่าไหร่ได้
ทําอะไรไปบ้าง สมทบเรื่องอะไรบ้างเท่าที่เห็นมีแต่การมอบให้สมาชิกในงานต่างๆ แต่
ก็ไม่ได้มีการชี้แจงประชุมใดๆ ผมก็ขอฝากตรงนี้ไว้ก็คงจะต้อง ทําระบบบัญชีส่งมาให้
หน่อยและในปีงบประมาณ 65 เราจะตั้งให้ นะครับ และเรื่อง มีหนังสือจากจังหวัด
แจ้งมาด่วนที่สุดเรื่องของการซักซ้อมแนวทางออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะ
ทําบัตรให้ท่านไป ปรากฏว่าเขาให้ส่งไปใหม่เนื่องจากว่า รูปถ่ายทั้งหมดต้องเป็น
เครื่องแบบปกติขาวขนาด 1 นิ้ว 3 รูป  รูปแบบที่เราใส่สีกากีไปทั้งหมดไม่ได้ต้องเป็น
ชุดขาวเท่านั้นสําเนาทะเบียนบ้านสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่านต้องเอามานะ
ครับแล้วก็บัตรเก่าถ้ามีบัตรเก่าก็เอามาด้วยและประกาศผลการรับรองการเลือกตั้งที่
จะต้องยื่นบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

นายมงคล   ชํานาญการ  สําหรับที่ท่านประธานสภา ได้เอ่ยถามมาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเอกชนแก้ปัญหา 
รองนากเทศมนตรี  พ่ีน้องชาวบ้าน ถ้าเราเบิกเป็นค่าจ้างเราเบิกไม่ได้เราไม่สามารถที่จะจ้างได้เพราะเรา

เบิกวัสดุไปแล้วให้ชาวบ้านทํากันเอง แต่ถ้าเราจะทําตรงนั้นท่าน ผอ.กองช่าง บอกว่า
งบประมาณยังไม่รู้ว่ามีมากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องปรึกษากับ ผอ. กองช่างว่าจะทําได้
หรือไม่ ตรงนี้ผมก็จะขอคุยกับทางกองช่างก่อนนะครับ  

 
นายมงคล  แผ่นคํา  ผมในฐานะนายกเทศมนตรีได้รับปัญหาจากชาวบ้านมาเราก็จะแก้ไขให้กับชาวบ้าน 
นายกเทศมนตรี  เป็นอย่างดี สําหรับผมการทํางานผมจะแบ่งวาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการผมก็จะ

มอบให้ท่านปลัดควบคุมหน่วยราชการต่างๆ ท่านปลัดก็จะเป็นผู้ควบคุมดูแลสําหรับ
งานของผมฝ่ายบริหารผมมอบให้ รองสนั่น เกี่ยวกับการศึกษาเก่ียวกับงานสาธารณสุข 
สําหรับรองมงคล ชํานาญการ เป็นฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานงานต่างๆ งานเหมืองงานฝาย
แบบแปลนส่วนนี้ท่านรองมงคลจะดูก่อน  ในส่วนของผมงานทั่วไปงานการเงิน 
สุดท้ายผมก็ต้องดูแลโดยรวมอีกที  สําหรับงานทุกอย่างครับผมก็จะพยายามทําให้ดี
ที่สุดครับขอขอบคุณครับ 
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นายสุธรรม   จ าปา  - การประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที ่1 ประจําปี 2564 วันที่ 12 พฤษภาคม 
ประธานสภา 2564 บัดนี้ก็ถึงเวลาละครับ ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  ท่านคณะ

ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ประชุมร่วมกัน  ขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุม    เวลา  12.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)     สุบิน   จีนา  ผู้จดรายงานการประชุม 
           (สุบิน     จีนา) 
       เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
 

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลไหล่หิน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564  ซึ่งมีจํานวน 23 หน้า มีระเบียบวาระการ
ประชุมทั้งหมด 4 ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
  
 (ลงชื่อ)         ธนบัตร  จักร์คํา        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธนบัตร    จักร์คํา)   
     

(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) 
 
         สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564 ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 
 
 

(ลงชื่อ)       สุธรรม     จําปา       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุธรรม  จําปา) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 


