
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครัง้ที่ 1) ประจ าปี 25๖๐ 

วันศุกร์ที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.25๖๐ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

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

1. นายชาญยุทธ ไชยานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
2. นายธนบัตร จักร์ค า  รองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
3. นายมงคล ช านาญการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
4. นางล าดวน จินา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
5. นายสุวรรณ ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
6. นายสุธรรม จ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
7. นายบุณยภู บุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
8. นายไพโรจน์ ดวงชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
9. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
10. นายวสันต์ วรรณมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
11. นายพินิจ จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
12. นายธนา แก้วจักร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม นายกเทศมนตรี 
2. นายมงคล  แผ่นค า  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
3. นายสุนันท์     เกษณา  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
4. นายมนู  โลชา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
5. นายธีรชัย ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
6. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาล 
7. นางนิชชยา อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายณรงค์ เครือไหม ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นายกรุงทอง สิงห์โทราช นายช่างโยธาช านาญงาน 
11. นายจีรยุทธ วงเวียน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นางนิตยา ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
13. นางสาวพิชญา พัตราภรณ์วิโรจน์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
14. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
15. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
16. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธาช านาญงาน 

- ส ำเนำ - 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖๐ เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวดมนต์
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1  ประจ าปี 25๖๐        
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ เรื่องแรกเก่ียวกับงานเฉลิมพระเกียรติ 
ประธานสภา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ทางอ าเภอขอให้หน่วยงาน
ราชการต่างๆ เข้าร่วม โดยแบ่งออกเป็น ภาคเช้าและภาคค่ า ส่วนการแต่งกายสวมใส่
เครื่องแบบปกติขาว เรื่องที่สอง กาชาดจังหวัดล าปาง เชิญชวนข้าราชการและ
เ จ้ า หน้ า ที่ ภ า ย  ใ นหน่ ว ย ง าน  ร่ ว มกั นบ ริ จ า ค โ ลหิ ต  ใ น วั นพฤหั สบดี ที่   
  24  สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  ณ  ศาลาประชาคม
อ าเภอเกาะคา เรื่องที่สาม ผลการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลไหล่หิน  จากการเยี่ยมประเมินเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ทางเทศบาล
ได้รับคะแนนทั้งสิ้น 94.75 จาก 100 คะแนน เรื่องที่สี่ เรื่องสุดท้ายครับ ขอเชิญ
เข้าร่วมเวทีข่วงพญ๋าคนไหล่หิน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงเย็นของวันนี้
ครับ  ณ ข่วงวัฒนธรรมวัดไหล่หิน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สวมชุดพ้ืนเมือง 
ติดริบบิ้นสีด า เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2559 
ประธานสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 30  พฤษภาคม ๒๕๕9 ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาล แล้วหากมีข้อความ  ใดผิด หรือที่จะต้องแก้ไขเชิญเสนอที่ประชุม เพ่ือท า
การแก้ไขข้อความได้นะครับ เพ่ือให้ที่ประชุมรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข
ข้อความหรือไม่ เชิญครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอให้ทุกท่านเปิดมาที่หน้า 8 ในช่วงที่ 2 ตรงบรรทัดที่ 4 พ้ืนที่ที่ได้รับจากล าห้วย
แม่เหิน ขอตัดค าว่า “จาก” ออก ต่อไปหน้าที่ 10 ตรงข้อ 1.4. โครงการขุดลอกล า
ห้วยแม่ฮวก  หมู่ 3   จ านวน  222,000.- บาท แก้ไขตรงจ านวน 222,000.- บาท 
  เป็น 60,500.- บาท หน้าที่ไป หน้า 17 ตรงบรรทัดที่ 3  เปลี่ยนจากนางเริง เป็น
นางรงค์ บ้านมะกอก – นาบัว หน้าที่ 18 บรรทัดที่ 5 เพ่ิม “ราษฎร์บ ารุง”  ด้านหลัง
ประโยค “หลังโรงเรียนไหล่หิน”  และหน้าที่ 35 ช่วงที่ 3 บรรทัดที่ 4 ขอตัด ค าว่า 
“ตลาด” ออก และเปลี่ยนเป็น “ร้านค้านางสมจันทร์ บ้านแม่ฮวก”มีสมาชิกท่านใด
จะแก้ไขอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่าน 
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ประธานสภา ใดเห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่๑ โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑  
จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภา พ.ศ. 256๑ วาระ 1 (รับหลักการ) เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี เนื่องด้วยตามระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการบริหารการปกครองท้องถิ่นให้ผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยื่นญัตติเพ่ือเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีทุกปี และในวันที่ กระผมได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๑ เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน พิจารณา
และอนุมัติเพ่ือด าเนินการในวาระต่อๆไป ส าหรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕6๑ ผมขอเสนอร่าง ดังนี้ 

 
                               ค าแถลงงบประมาณ 
       ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
        ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลไหล่หิน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลไหล่หินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 15,313,406.65 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จ านวน 6,788,580.50 บาท 
 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 6,943,904.90บาท 
 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 
0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 8 โครงการ 
รวม 169,528.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
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2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2560 
 (1) รายรับจริง จ านวน 26,595,171.29 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร     จ านวน 325,191.70 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 179,290.12 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน   79,603.23 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน            0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน   26,355.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จ านวน            0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 11,122,132.2บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน 14,862,599.0บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน       0.00  บาท 
   (3) รายจ่ายจริง  จ านวน 23,759,756.59บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง  จ านวน 8,729,902.00 บาท 
 งบบุคลากร จ านวน 7,549,191.00 บาท 
 งบด าเนินงาน จ านวน 5,206,863.59 บาท 
 งบลงทุน  จ านวน 1,555,800.00 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00   บาท 
 งบเงินอุดหนุน จ านวน 718,000.00  บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ 
     วัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จ านวน 113,500.00 บาท 
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  0.00  บาท 

รายละเอียดประมาณการรายรับ 
 รายรับจริง  

ปี  2559 
รายรับจริง  
ปี  2560 

รายรับจริง  
ปี  2561 

รายได้จัดเก็บเอง    
 หมวดภาษีอากร 431,582.24 412,000.00 425,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 203,265.55 236,000.00 244,000.00 
 หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 111,187.81 200,000.00 200,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 27,793.00 150,000.00 100,000.00 
 หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 773,828.60 998,000.00 969,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 หมวดภาษีจดัสรร 15,677,953.09 16,920,000.00 17,200,000.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,677,953.09 16,920,000.00 17,200,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,140,616.00 16,565,900.00 17,000,000.00 

รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,140,616.00 16,565,900.00 17,000,000.00 
รวม 20,592,397.69 34,483,900.00 35,169,000.00 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ  
ปี 2560 

ประมาณการ  
ปี 2561 

จ่ายจากงบประมาณ    
 งบกลาง 751,496.14 11,718,900.00 12,407,604.00 
 งบบุคลากร 7,685,956.00 9,833,000.00 10,506,000.00 
 งบด าเนินงาน 6,808,036.97 9,698,900.00 8,337,800.00 
 งบลงทุน 998,165.00 2,473,100.00 3,128,596.00 
งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 21,000.00 21,000.00 
งบเงินอุดหนุน 1,348,664.86 739,000.00 768,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 17,607,318.97 34,483,900.00 35,169,000.00 
รวม 17,607,318.97 34,483,900.00 35,169,000.00 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล  

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของ เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,710,800 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน      440,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 3,157,600 
 แผนงานสาธารณสุข              3,157,600 
 แผนงานเคหะและชุมชน 2,090,000 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 660,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      500,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,852,996 
 แผนงานการเกษตร 60,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
 แผนงานงบกลาง            12,407,604 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,169,000 
 

เทศบัญญตั ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 62 และ 65  จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  
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 ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 35,169,000.- บาท  
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
จ านวนรวมทั้งสิ้น 35,169,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,273,300 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 440,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 3,147,600 
    แผนงานสาธารณสุข 290,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 2,090,000 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 660,000 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 510,000 
ด้านการเศรษฐกจิ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,852,996 
    แผนงานการเกษตร 60,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
    แผนงานงบกลาง 12,407,604 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,169,000 

 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท 
 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของเทศบาล 
 ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ซึ่งรายละเอียดเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๑ ของเทศบาลต าบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง นั้น         
เทศบาลได้ส่งร่างเทศบัญญัติให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ศึกษาแล้วก่อนหน้านี้    
ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ญัตติ  เรื่องท่ีเสนอใหม่  3.1 ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระ 1 (รับหลักการ) มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัย
จะซักถามเรียนเชิญครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับ เกีย่วกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ จากค าแถลงการณ์ของท่านนายก

ในข้อ (2) การบริหารงบประมาณ รายรับจริง อยู่ที่ประมาณ  26 ,595,171 .29 
บาท จ่ายจริง จ านวน 23,759,756.59 บาท แล้วอีกประมาณสองล้านกว่าบาท 
ท าไมเราไม่ไปตั้งจ่ายให้หมดครับ ขอขอบคุณครับ 
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นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ การออกส ารวจที่ช่างออกไปส ารวจแบบแปลนถนนบ้านนาย

เสวก หมู่ 6 ได้แก้ไขเป็นนายเสวก หมู่ 2 หรือยังครับ 
นายธนา  แก้วจักร์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ การออกส ารวจโครงการของเจ้าหน้าที่ในการจัดท าเทศบัญญัติปี 

2561 ท าไมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลงส ารวจพ้ืนที่ท าไมแจ้งสมาชิกสภาที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือความชัดเจนและป้องกันการผิดพลาดจุดด าเนินโครงการ
เพราะบางครั้งอาจจะได้รายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้ครับขอขอบคุณครับ 

นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ การส ารวจของกองช่างออกส ารวจไม่ประสานสมาชิกสภาแต่

ประสานผู้ใหญ่บ้านแทน 
นายชาญยทุธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปราย ซักถาม ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ผมต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับที่ร่วมกันอภิปราย ชี้ให้ให้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 

ซึ่งสรุปได้อยู่ 2-3 ประเด็น ประเด็นแรก เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ ส่วนมากมันจะ
คลาดเคลื่อน ผมขออนุญาตชี้แจง ส่วนข้ออ่ืนๆ ผมจะให้ผู้รับผิดชอบในเรื่อง
งบประมาณไดช้ี้แจงต่อไป  ผมขออนุญาติให้ ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ตอบในเรื่อง
ที่ท่านรองประธานสภาฯ ได้อภิปราย หรือซักถามมาครับ 

นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองคลัง ประชุมทุกท่านค่ะ ส าหรับยอดรายรับจริงจากค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ในส่วนของข้อ 2 รายรับจริ ง  จ านวน 
26,595,171.29.-บาท ข้อเท็จจริงแล้ว เป็นรายรับจริงที่เรารับเข้ามา ณ ปัจจุบัน 
ที่เราท าเทศบัญญัติในระบบ e-laas นั้น เมื่อประมาณวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ยอด
รายรับจริงทั้งหมดจะเป็นยอดตามจ านวนเท่านี้ ประมาณ 6,000,000.-บาท ซึ่งถ้า
เราดูจากประมาณการรายรับที่เราตั้งรับไว้ ก็จะขาดไปประมาณ 8,000,000.-บาท 
เป็นยอดรายรับจริง  ส่วนรายจ่ายจ านวน 23,759,756.59.-บาท เป็นรายจ่ายจริง
ที่เราจ่ายไป ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เนื่องจากยังไม่ถึงสิ้นปีงบประมาณ มันจะสิ้น
ปีงบประมาณ 30 กันยายน 2560 ซึ่งยอดนี้เป็นยอด ณ ปัจจุบันค่ะ ส าหรับยอดที่
ไปตั้งเป็นรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 ต้องดูยอดจากงบประมาณปี 
2559 และ2560 ซึ่งเราก็ได้ตั้งรายรับ-รายจ่ายไว้ 35,169,000.- บาท 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตเพ่ิมเติม คือจากค าที่แถลงการณ์ที่ได้แถลงไปนั้นซึ่งเป็นปีงบประมาณ 

2560 รายรับจริงเท่านี้ เราจ่ายไปเท่านี้ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ส่วนการตั้ง
งบประมาณปี 2560 เราตั้งไว้ประมาณ 34 ,000,000.-บาท ปีนี้เราตั้งเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 35,000,000.-บาท เราจะสังเกตว่า ถ้างบประมาณมามากกว่านี้เราก็จะ
เก็บไว้เป็นเงินสะสม ส่วนเรื่องการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ทางกองช่าง ก่อนอ่ืนผม
ต้องขอโทษ ขออภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้น ผมขออธิบายเพ่ิมเติมครับ เจ้าหน้าที่ทางกอง
ช่างที่จะลงไปด าเนินการคงไม่ได้คิดถึงเรื่องให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรตินะครับผมต้อง
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ขออนุญาตชี้แจงครับ อาจจะคิดว่ารู้จักพ้ืนที่ดี หรือไม่อยากรบกวนท่าน สท. ซึ่งควร  
ที่จะมีการนัดกันล่วงหน้าก่อน กอร์ปกับขณะนี้ทางกองช่างมีงานเยอะมากและไม่ค่อย
มีเวลา  พอมีเวลาก็รีบไปด าเนินการแล้ว อีกเรื่องหนึ่งคือในขณะนี้ทางศูนย์เด็กเล็ก
จ าเป็นต้องมีห้องครัว ห้องเตรียมอาหาร เพราะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจ 
เค้าเน้นย้ าให้ทางเทศบาลท าให้ถูกสุขลักษณะ ส่วนเรื่องกองช่างท่านมีปัญหาอะไร ก็
มาพูดคุยกับผม หรือท่านรองสุนันท์ก็ได้ เพราะส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานท่านรอง
สุนันท์เป็นผู้รับผิดชอบ จึงขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมก็อยากจะแนะน าหรือหารือร่วมกัน ท่านที่มีเทศบัญญัติในมือ 

ลองเปิดไปที่หน้า 23/33 ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ผมว่าปีหนึ่งเราไปพ่นหมอกควันกี่ครั้งครับ ผมอยากจะเสนอแนะผ่านไปยังท่านเลขา
สภา หรืออีกต าแหน่ง คือ ปลัดเทศบาล ครับ และคณะผู้บริหาร ผมอยากจะหารือว่า
เป็นไปได้ไหม เราจะท าก่อนที่จะมีไข้เลือดออกระบาด เพราะทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นไข้
เลือดแล้วค่อยมาพ่น ผมอยากจะเสนอว่า เราตั้งงบประมาณไว้ขนาดนี้ ออกไปพ่น ปี
ละ 1 ครั้ง  ครั้งหนึ่งใช้งบประมาณเท่าไหร่ สมมุติว่าเข้าช่วงฤดูฝนแล้วเราพ่นก่อนเลย
จะได้รึเปล่า ทุกหมู่บ้านก่อนที่จะมีโรคไข้เลือดออก ผมสังเกตว่าท าไมต้องรอให้เกิด
เหตุก่อนแล้วค่อยมาพ่น เท่าท่ีผ่านมาจากการที่พ่นหมอกควันที่ผ่านมาก็รู้สึกได้เลยว่า
ยุงลดน้อยลง ถ้าออกพ่นทุกหมู่บ้าน งบประมาณ 70,000.-บาท จะพอรึเปล่าครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ผมต้องขอบคณุท่านธนบัตร จักร์ค า ได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณโครงการเฝ้า

ระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ส าหรับเรื่องงบประมาณ ว่าเพียงพอหรือไม่ ใช้ใน
แต่ละครั้งว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ผมจะให้ท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจง ส่วนผมจะขออนุญาต
ชี้แจงในเบื้องต้น และความเป็นมาเป็นไปว่าเพราะอะไรถึงต้องเกิดปัญหาแล้วค่อย
แก้ไข เมื่อก่อนผมก็เข้าใจอย่างท่านธนบัตรเหมือนกันครับ ท าไมเราถึงเวลาที่จะเกิด
โรคไข้เลือดออกเราไม่ป้องกันไว้ก่อน ซึ่งขณะนี้ผมก็ได้สอบถามความเป็นมาและ
เป็นไปทั้งหมดว่าเพราะอะไรมีไข้เลือดออกแล้วไปพ่นยา จะต้องพูดถึงเรื่องของ
วิชาการเล็กน้อย วงจรชีวิตของไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มีสื่อกลางเป็นยุงลาย โรค
ไข้เลือดออกมันจะแพร่กระจายก็ต่อเมื่อยุงลายเป็นตัวแก่ การที่เราด าเนินงานเราต้อง
ระวังอยู่ 2 เรื่อง คือ ความเป็นจริงที่ใช้งบประมาณ เพราะ ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจะเพ่งเล็งอยู่แล้วครับ ท าไมโรคไข้เลือดออกยังไม่ระบาดแล้วออกไปพ่น
หมอกควัน แล้วท าไมเค้าถึงต้องตั้งกฎระเบียบ หรือข้อระวังว่ามีโรคไข้เลือดออก
ระบาดแล้วถึงค่อยออกไปพ่นหมอกควัน เพราะว่า โรคไข้เลือดออกอาศัยอยู่ในยุงลาย
ตัวแก่ ถ้าหากว่ายุงมันยังไม่มีเชื้อแล้วเราเข้าไปพ่นมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ มันก็เลย
เกิดปัญหาว่าเกิดโรคก่อนแล้วค่อยแก้ไขปัญหา และอีกอย่างเราต้องรอค าร้องขอจาก
โรงพยาบาล หรือ รพ.สต.ไหล่หิน 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับ ท่านนายกชี้แจงว่าเราไม่สามารถพ่นหมอนควันได้ก่อน เพราะ 

กลัวเรื่องของ สตง. เข้าตรวจสอบ ถ้าเป็นแบบนี้เราก็เขียนโครงการผิดแล้วครับ 
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก เพราะการป้องกันหรือเฝ้าระวัง เราต้องท า
ก่อนเกิดปัญหาครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ส าหรับโครงการนี้ เรื่องงบประมาณจริงๆ เราไม่ได้ใช้แค่การพ่นหมอนควันครับ แต่ยัง

มีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆอีก เช่น การจัดซื้อทรายอะเบท จ้างวิทยากรมาให้ความีรู้ อสม. ใน
การมาด าเนินการต่างๆ ส่วนการพ่นหมอนควันก็เป็นมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออก คือเฝ้าระวังป้องกันไม่ได้หมายถึงการพ่นหมอนควันอย่างเดียวครับ  

สิบต ารวจตรีสุบิน จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
ปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่านครับเรื่องค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม การควบคุม

ของเรามีตั้งแต่ การซื้อทรายอะเบท การจัดอบรมต่างๆ ส่วนเรื่องการใช้งบประมาณ
ถามว่าเยอะไหม บอกเลยว่าเยอะครับ การพ่นหมอกควันหนึ่งครั้ง น้ ายา 1 ขวด    
ใช้น้ ามัน 50 ลิตร เฉพาะดีเซลครับ และน้ ามันเบนซิน เบิกครั้งละ 20 ลิตร ท่านลอง
ค านวณดูครับ น้ ายาขวดละ 1,200.- บาท และเกิดขึ้น 1 ราย พ่นยาถึง 4 ครั้งครับ 
เพราะฉะนั้นใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ซึ่งในต าบลเราที่เป็นไข้เลือดออก ส่วนใหญ่
เรียนหรือท างานที่อ่ืน แล้วก็กลับมานอนมา และการพ่นหมอกควันแต่ละครั้งทาง
เทศบาลไม่สามารถพ่นเองได้ เราต้องรอหนังสือจากทาง รพ.สต. เราถึงจะพ่นได้ ถ้า
เราจะให้มีการป้องกันหรือเฝ้าระวัง ก็ต้องให้ ผอ.รพ.สต ท าหนังสือมาครับ เราถึงจะ
ออกไปพ่นให้ได้ แต่ส่วนใหญ่จะมาหนังสือมา เช่น โรงเรียนจะเปิดเทอม ขอให้มาพ่น
ก่อนโรงเรียนจะเปิดเทอม เพราะฉะนั้นการจะพ่นแต่ละครั้งเราต้องมีหนังสือขอให้
ออกไปพ่น 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ผมคิดว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

คงจะไดร้ายละเอียดครบทุกเนื้อหาสาระครับ ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ การพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ วาระ 1          
(รับหลักการ) ขอมติในท่ีประชุม มีท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ วาระ 1 (รับหลักการ)  จ านวน 12 
เสียง          ไม่เห็นชอบ  0 เสียง   งดออกเสียง 0 เสียง 

 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ต่อไป ให้สมาชิกท าการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบแล้วแต่งตั้งไม่น้อย

กว่า 3 ท่าน ไม่เกิน 7 ท่าน เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเสนอชื่อ           
นางล าดวน    จินา  - เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 7 คนค่ะ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม  
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 คน โปรดยกมือ

ครับ   
ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งด

ออกเสียง 0 เสียง 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 1 ครับ  
นายมงคล ช านาญการ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นางล าดวน  จินา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายบุญยภู บุญเรือง  และ  นายวสันต์  วรรณมณี 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 1 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 

0 เสียง 
 นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 2 ครับ  
นางล าดวน  จินา - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายมงคล  ช านาญการ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายสุธรรม  จ าปา  และ  นายบุญยภู บุญเรือง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 2 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 

0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 3 ครับ  
นายวสันต์  วรรณมณี - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายพินิจ จินะการ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นางล าดวน  จินา  และ นายมงคล  ช านาญการ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 3 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 

0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 4 ครับ  
นายพินิจ  จินะการ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

ผู้รับรอง 2 คน  นายวสันต์ วรรณมณี  และ นางล าดวน  จินา 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  4 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 

0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 5 ครับ  
นายบุญยภู  บุญเรือง - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายสุวรรณ ศรีวิชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายมงคล  ช านาญการ  และ นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  5 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 

0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 6 ครับ  
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายวสันต์  วรรณมณี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายพินิจ  จินะการ  และ นายสุวรรณ  ศรีวิชัย 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  6 อีก หรือไม่หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 

0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์  ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 7 ครับ  
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้นายธนา  แก้วจักร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้รับรอง 2 คน  นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  และ นายบุญยภู  บุญเรือง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่  7 อีก หรือไม่หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 

0 เสียง 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ สภาได้ท าการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว จ านวน 7 คน 
ประธานสภา โดยคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการเสนอชื่อมีรายชื่อดังนี้ 

1. นางล าดวน  จินา 
2. นายมงคล  ช านาญการ 
3. นายพินิจ   จินะการ 
4. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ 
5. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย 
6. นายวสันต์  วรรณมณ ี
7. นายธนา  แก้วจักร์ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ทั้ง 7 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้สมาชิกสภาที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 
เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ครบแล้ว 7 คน โดยคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 

7 คน จะด าเนินการเลือกประธานและเลขานุการกันเองครับ ผมจะเบรก 20 นาที 
เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการประชุมครับ 

(พักให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุม  20 นาที) เวลา 1๑.30 น. 
 
เริ่มประชุม ต่อ เวลา 1๑.๕0 น. 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภา  คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม คัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ 
  เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติแถลงต่อสภาครับ 
นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการคัดเลือกประธาน รองประธาน 

และเลขานุการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
1. นายมงคล   ช านาญการ       ประธานกรรมการ 
2. นายวสันต์  วรรณมณ ี   รองประธานกรรมการ 
3. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
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4. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย   กรรมการ 
5. นายธนา    แก้วจักร์   กรรมการ 
6. นายพินิจ         จินะการ   กรรมการ 
7. นางล าดวน    จินา   กรรมการ/เลขานุการ 

โดยก าหนดวันยื่นแปรญัตติ ครับ ก าหนดให้ยื่นค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 
สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน  

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดวันยื่นค าแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ 1๕ – 1๗ 

สิงหาคม 25๖๐ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน มีท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ยื่นแปรญัตติตั้งแต่ วันที่ 1๕ – 1๗ สิงหาคม    
พ.ศ.25๖๐ เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ส าห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล  
ไหล่หิน จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี   4  เรื่องอ่ืนๆ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา   ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อื่นๆ เรียนเชิญท่านนายกครับ 
นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอพูดถึงเรื่องการบริหารงานของคณะผู้บริหาร โครงการ

ต่างๆค่อยข้างล่าช้ามากครับ ที่ผ่านมาโครงการที่สภาอนุมัติไปหลายโครงการที่รออยู่ 
ไม่รู้มีเหตุผลอะไรถึงล่าช้า และอีกเรื่องหนึ่งงานที่คณะผู้บริหารได้ให้ผู้รับ เหมาไปท า 
อยากท้วงติงว่า อยากเห็นงานที่ผู้รับเหมาท า มันออกมาดีไหม ไม่ใช้ท าไปแล้ว
ชาวบ้านมาว่าทีหลังครับ ไม่ใช้ท าผ่านๆไป ค่อยข้างโดยต าหนิบ่อยจากชาวบ้าน 
จริงๆ หน้าจะท าให้ดีและเป็นตัวอย่างด้วยซ้ าไปผลงานที่ออกมาไม่ค่อยเต็มร้อย
เปอร์เซ็นตแ์ละกระผมอยากทราบว่า คณะกรรมการตรวจงานไปตรวจงานจริงหรือไม่ 
และการตั้งคณะกรรมการตรวจงานตั้งกันในรูปแบบไหนครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ขอบคุณท่านวสันต์ วรรณมณี ครับ ท่านได้น าเสนอเกี่ยวกับการท างานของคณะ

ผู้บริหารที่ท างานล่าช้า แล้วผลงาน ออกมาดีไหมต่อไป เชิญท่านประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมมีขอท้วงติงเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน

หรือโครงการต่างๆครับ บ้างทีก็ไม่ได้มาร่วมหลายงานแล้วครับ บ้างครั้งก็ไม่ได้รับ
หนังสือ ส่วนใหญ่ก็เป็นหนังสือส าคัญอย่างงานล่าสุดงานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 
ผมก็ไม่ทราบครับ และอีกเรื่องหนึ่งขอแจ้งที่เราได้เข้าร่วมประชุมกับ ส .ส.พินิจ       
ที่เกี่ยวกับการขอน้ ากิ่วคอหมาผ่านที่ที่มีเจ้าของเป็นของคนบ้านทุ่งขาม ผมก็ได้ขอ
อนุญาตเจ้าของทีไ่ปแล้วครับ ผมก็คิดน่าจะเป็นที่ดีครับ 
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นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับผมขอพูดเสริมเกี่ยวกับโครงการเหมืองกิ่วคอหมาผมอยากทราบ

ตอนนี้ท่านได้ด าเนินการอย่างไรไปบ้าง และอีกเรื่องครับ ขอเสริมท่าน สท.วสันต์ 
เกี่ยวกับการด าเนินงานก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขอให้ท่านช่วยตรวจสอบงานให้ดีด้วยครับ  

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ           
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ต้องขอบคุณท่านสมาชิกหลายๆท่านครับที่ให้ค าแนะน าต่างๆ ขอน าเรียนชี้แจงทีละ

เรื่องดังนี้ ในเรื่องโครงการล่าช้ามีสาเหตุจากอะไร และอยากให้ผู้รับจ้างท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผมขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ครับ เรื่อง โครงการที่ล่าช้าเราจะต้องดู
งบประมาณที่เราได้รับมา เราถึงค่อยทยอยท า ทางฝ่ายบริหารจะมาพิจารณาว่า
โครงการไหนส าคัญก็จะรีบเร่งท าโครงการนั้นก่อน และที่ส าคัญเราต้องดูวงเงินก่อน
ว่าจะท าโครงการไหนได้ หรืออันไหนจ าเป็นก็ต้องรีบท าก่อน ส่วนงบประมาณปี 
2560 โครงการทุกอย่างเราก าลังด าเนินการ ซึ่งอยู่ ในขั้นตอนการท าสัญญาแล้ว
ครับ และโครงการก่อนอื่นๆ และท่ีอยู่ในโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ผมเข้าใจว่ามัน
อาจล่าช้า เกี่ยวกับเรื่องของเหมือง ที่อยู่ในโครงการมีอยู่  คือ เหมืองทุ่งหัวขัว      
และเหมืองทุ่งเตียม ผมมีความตั้งใจแบบนี้ครับ เราจะจ่ายเงินสะสมก่อนที่จะถึงหน้า
น้ าหลากครั้งแรกปรากฏว่าเราไม่ผ่านสภา ก็ต้องชะลอไปก่อนประมาณ 1 เดือน พอ
เดือนกว่าก็เข้าฤดูน้ าหลากท่านก็จะทราบดีว่าตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบผ่าน
สภาฯจนถึงวันนี้ฝนตกเกือบทุกวัน ถ้าผมก็พยายามดันให้ได้ท าจนได้แต่ฝนก็ไม่หยุด
ครับ ผมเลยต้องชะลอโครงการไว้ก่อน ทั้งหมด 4 โครงการ และถ้าฝนทั้งช่วงก็จะให้
ผู้รับจ้างเข้าไปด าเนินการ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายเมืองนายฝายว่า
สามารถปิดน้ าได ้เพราะในการด าเนินการต้องใช้ระยะเวลา  15-20 วัน อันนี้ก็คิด
 หนักเหมือนกัน และส่วนเหมืองทุ่งเตี่ยมต้อง ชะลอหลังการเก็บเกี่ยวไปก่อน
ครับ อีกเรื่องคือเรื่องเจ้าหน้าที่ไปส่งเอกสารไม่ตรงจุด และล่าช้าอยากจะวาง
ตรงไหนก็วาง ผมจะไปก าชับ และรีบแก้ไขปัญหา และเรื่องโครงการกิ่วคอหมาลงที่
บ้านทุ่งขาม เรื่องนี้ตัวกระผมเองก็ติดตามและประสานงานมาประมาณ 2 -3 ปี แต่
เหตุการณ์ก็ไม่ถึงขั้นส าเร็จลุล่วงโดยการที่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่แบบนี้ ผมก็
ดีใจมันจะส าเร็จลุล่วงแล้ว ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ ท่านสมาชิกบางท่าน สอบถาม
มาว่าได้ตั้งงบประมาณและจะด าเนินการเมื่อไร เรื่องนี้ผมได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวกับ งบประมาณ หรือ ท่านปลัด ว่าโครงการอันนี้อย่นอกเขตพ้ืนที่เราสามารถตั้ง
งบประมาณได้ไหม ก็ได้รับตอบว่า ไม่ได้ ผมก็แย้งว่าท าไมเทศบาลเกาะคาท าไมถึงมา
ท าท่ีบ้านเข้าซ้อนได้ ก็เถียงกันนานอยู่พอสมควร สรุปเหมืองเข้าซ้อน ที่ต าบลเกาะคา
เขามาท ามันไม่ใช่งบประมาณของเทศบาลเกาะคา ซึ่งมีกฎระเบียบห้ามเด็ดขาด จะ
อุดหนุนก็ต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างและที่ผ่านมาเหมืองฮ่องหม้อได้ถูกร้องของจาก
ท่าน สท.ธนบัตร และเจ้าของที่เจ้าของนาบ้านมะกอก ขอให้ขุดลอกเหมือง ซึ่งพ้ืนที่นี้
อยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านทุ่งขาม เราก็ไม่รู้จะท ายังไง ก็เลยต้องไปท าโดยไม่ใช้งบประมาณที่
ออกจากสภาที่เป็นทางการ อาจจะต้องหาแนวทางครับ ซึ่งต่อไปโครงการก็ต้องเป็น
ลักษณะแบบนี้ หรือต่อไปอาจจะต้องหางบประมาณสนับสนุนจากที่อ่ืนมา ผมก็ได้



 

 (นิตยา/D/งานธุรการ/งานสภา) (8 พฤษภาคม 2558) 

- 14 - 

สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ว่าเราของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช้พ้ืนที่เรา เช่น 
เทศบาลต าบลไหล่หินขอขุดลอกล าเหมืองฮ่องหม้อต่อจากท้ายคลองส่งน้ ากิ่วคอหมา
มาลงแม่ยาว เหมืองฮ้องหม้อ ปรากฏว่าไม่ได้ครับ เพราะไม่ใช่พ้ืนที่ของเรา มีอย่าง
เดียวคือ เราต้องของบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการกิ่วคอหมา
หรือ อาจจะขอไปยัง อบจ. หรืองบพัฒนาจังหวัด  แต่อยากจะเป็นประเด็นหารือในที่
ประชุมว่า ถ้าเราอยากด าเนินการให้รวดเร็ว อาจจะต้องหางบประมาณและต้องให้
ช่างออกไปส ารวจ อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินงานของผู้รับเหมาที่ไม่ตรงจุด
ตรงนี้ผมอยากให้ท่านสมาชิกมองภาพในทุกๆเรื่อง อาจได้ยินใครคนใดคนนึ่งว่ามา 
เพราะส่วนใหญ่แล้วพ้ืนที่ใดท่ีมีการขัดแย้งโครงการนั้นจะมีปัญหาทุกโครงการ ถ้าหาก
ว่าคนมีปัญหากันมาก่อน อยากให้ทุกท่านช่วยกันอธิบายให้เค้ายินยอมกันดีกว่า    
ผมเข้าใจว่าเป็นโครงการที่ถนนซอยบ้านนางปิยวรา บ้านสบรวก ผมอยากจะ
ยกตัวอย่างประเด็นนี้ ผมได้ให้ท่านรองสุนันท์ไปพูดคุยแล้ว ตกลงกันแล้วว่าจะต้องตัด
ตรง รั้วจะรื้อออก ปรากฏว่าไปท างานจริงๆ เจ้าของรั้วมาบอกว่า ให้แค่นี้ไม่ให้ท า 
บังเอิญว่าวันนั้น รองสุนันท์ไม่อยู่ผู้รับจ้างเลยต้องกลับ ในเมื่อเค้าไม่ยอมจะให้ผู้
รับจ้างบังคับก็ไม่ได้ ถ้าหากเค้ายอมขยายรั้ว ส่วนพ้ืนที่ที่ไม่ได้เทถนน ไม่เป็นไรเอา
ลูกรังไปถมใส่ก็เป็นไหล่ถนนไป มันก็หน้าจะดีอยู่จริงๆคนที่อยู่บริเวณนั้นมีความ
ขัดแย้งกัน และขณะเดียวกันที่เข้าไปท านั้นอยู่ๆไปท าเลยไม่ใช่นะครับ ต้องมีการ
วางแผนกันอยู่ประมาณ 4-5 วัน ก็ไม่เห็นว่าอะไร ล่าสุดปรากฏว่าน้ าไหลจะลงไปอีก
บ้านคนหนึ่ง อีกบ้านไม่ยอมจะต้องขุดรูน้ าหารูเจาะน้ าได้ก็ไม่ยอมให้ด าเนินการ ถ้า
หากท่านผู้น า ท่าน สท. ทั้งหลายช่วยกันไปพูดคุยลดความขัดแย้งกันครับ ในอดีตที่
บ้านของพ่อซาวที่ถนนใหญ่ เทศบาลไม่รู้จะท าอย่างไร สมัยก่อนต้องเอาปั้มน้ าไปสูบ
น้ า แต่พักหลักมาเครื่องปัมมน้ าหายก็เดือดร้อนก็ได้ของบพัฒนาจังหวัดมาวางท่อจน
เดี๋ยวนี้วางท่อต่ าเพ่ือแก้ไขปัญหา แต่ปัจจุบันไม่มีปัญหาแล้ว บ้านพ่อซาวเค้าแก้ไข
ปัญหาได้แล้วโดยถมปลูกบ้านขึ้นมาใหม่ ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ในระเบียบวาระนี้มีใครจะมีข้อซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี        

และ    ผมขอทวนว่าเราได้ก าหนดสถานที่ยื่นแปรญัตติคือ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลไหล่หินครับ  เราจะประชุมสภาครั้งต่อไปในวันที่ 2๑ สิงหาคม 25๖๐      
เวลา 13.00 น.  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๑ วาระ 2 (แปรญัตติ) และวาระ 3  (ลงมติ)   ต้องขอขอบคุณ
ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.25๖๐  ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
หากไม่มีผมขอปิด ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.25๖๐ ไว้
เพียงแค่นีข้อปิดการประชุม ขอบคุณครับผม 

ปิดประชุม  เวลา  1๒.๕0 น. 
 
 (ลงชื่อ)สิบต ารวจตรี     สุบิน  จีนา        ผู้จดรายงานการประชุม 
              (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
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 (ลงชื่อ)      สุธรรม  จ าปา         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุธรรม   จ าปา )   
     

(ลงชื่อ)      บุณยภู  บุญเรือง         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

(ลงชื่อ)      วสันต์  วรรณมณี  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวสันต์    วรรณมณี ) 
 

(ลงชื่อ)    ไพโรจน์  ดวงชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)     พินิจ  จินะการ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)    ธนา    แก้วจักร์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร์) 
 

(ลงชื่อ)     ประดิษฐ์    เรืองฤทธิ์     กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)      ชาญยุทธ  ไชยานนท์              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 


