
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 255๙ 

วันศุกร์ที่  22  มกราคม  พ.ศ.255๙ 
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 นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
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. นายกรุงทอง สิงห์โทราช นายช่างโยธา 
10. นายจีรยุทธ วงเวียน  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 
11. นางนิตยา ไชยสงัด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
12. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
13. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชน 
14. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธา 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
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สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 255๙ เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวด
มนต์ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที ่1  ประจ าปี 255๙         
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา เรื่องแจ้งให้ทราบมีดังนี ้
  เรื่องที่ 1 เทศบาลต าบลไหล่หินเราได้รับบรรจุผู้อ านวยการกองช่างคนใหม่ 

คือ คุณณรงค์  เครือไหม  ขอเชิญคุณณรงค์  เครือไหม ได้แนะน าตัวครับ 
นายณรงค์  เครือไหม  -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  
ผู้อ านวยการกองช่าง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายณรงค์ เครือไหม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง

 ช่าง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาด ารงต าแหน่ง ณ เทศบาลต าบลไหล่หิน แห่ง
 นี้กระผมได้ย้ายมาจากเทศบาลต าบลน้ าโจ้ ซึ่งได้ปฏิบัติงานอยู่ที่เทศบาลต าบลน้ าโจ้
ตั้งแต่ปี 2547 – 2558 ครับ โดยได้มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ณ 
เทศบาลต าบลไหล่หิน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ครับผม ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา เรื่องแจ้งให้ทราบ  
  เรื่องที่ 2 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาและเดินพาเหรดกีฬาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเกาะคา ประจ าปี 2559 ซึ่งสมาชิกทุกท่านได้รับหนังสือเชิญ
ร่วมงานกันแล้วนะครับ ร่วมงานในวันที่ 24 มกราคม 2559 พร้อมกัน ณ ที่ว่าการ
อ าเภอเกาะคา เวลา 08.30 น. ตามก าหนดการแนบท้ายหนังสือเชิญนะครับ การ
แตง่ตัวสวมเสื้อกีฬาสีฟ้าที่ได้แจกให้ครับ 

  เรื่องที่ 3 กระผมได้รับหนังสือจากสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รับสมัครผู้เข้า
รับการอบรมหลักสูตรผู้น าท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 3 โดยไม่มีค่าลงทะเบียน มีอายุ
ระหว่าง 25-40 ปี ใครสนใจขอถ่ายเอกสารส่งใบสมัครไปที่สถาบันพระปกเกล้า 
หรือติดต่อขอเอกสารได้ท่ีเลขานุการสภาฯ คือท่านปลัดครับ 

ที่ประชุม -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี  
ประธานสภา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาล แล้วหากมีข้อความใดผิด หรือที่จะต้องแก้ไขเชิญเสนอที่ประชุม เพ่ือท าการ
แก้ไขข้อความได้นะครับ เพ่ือให้ที่ประชุมรับรองต่อไป และขอให้ทุกท่านเปิดไปหน้าที่ 
7 ค าพูดของกระผม บรรทัดที่ 2 นับจากบรรทัดสุดท้ายขึ้นมา เพ่ิมข้อความให้
สมบูรณ์เป็น “ให้รีบด าเนินการก่อนฤดูเก็บเกี่ยวด้วยครับ”  
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 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือไม่ เชิญครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุม และรับรองรายงานการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 
1  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 - เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา  ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องที่เสนอใหม่ 

 ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณ 
50,000.- บาท 
 ๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน       
ความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

   ขอเรียนเชิญท่านนายกครับผม 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน  กระผมขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณาให้ความ
    เห็นชอบ ดังมีรายการดังนี้ 

    ๓.๑ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ  
     หลักการ  ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
    ชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ขอโอนเงิน 
    จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท         
   เหตุผล เนื่องด้วย ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

ล าปาง ได้จัดท าโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดล าปาง 
(ศอ.ปส.จ.ลป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่ ให้ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมกัน
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จโดยเร็ว โดยขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดล าปาง  ซึ่งเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ของเทศบาลต าบลไหล่หินไม่ได้ก าหนดรายจ่ายในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบ
เงินอุดหนุน ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อ านวยการ
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ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท  ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หินได้อนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘    ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โอนครั้งที่ ๑ ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าว 
  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขอความเห็นชอบโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  โดย
ขอโอนเพิ่มในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ขอโอนเงิน จ านวน 
๕๐,๐๐๐.- บาท  ดังนี้ 
  โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินส ารอง
จ่าย ตั้งไว้ จ านวน ๔๐๐,๘๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 
๓๕๐,๘๐๐.- บาท โอนลดเป็นเงิน จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนเป็นเงิน จ านวน ๓๐๐,๘๐๐.-บาท รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 
๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
  โอนเพิ่ม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๓๐,๐๐๐.- 
บาท โอนเพิ่มเป็นเงิน จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 
จ านวน  ๘๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท 
(ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
  ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) และ
การจ่ายเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางอนุมัติแล้ว  
  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขอความ
เห็นชอบโอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๙ ตามหลักการเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา  ที่ผ่านมาเราอุดหนุนให้กับอ าเภอทุกปี แต่ในปีนี้จังหวัดล าปางได้ของบอุดหนุน มาจึง

ต้องโอนเงินมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเรียนเชิญครับหาก
ไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 
ขอโอนเงิน จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 
ขอโอนเงิน จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาทจ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งด
ออกเสียง  0 เสียง 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา  ๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน       
ความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

   ขอเรียนเชิญท่านนายกครับผม 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน   ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสุนนความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
   ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
    สนับสุนนความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
    อุดหนุนส่วนราชการ 

เหตุผล 
   เนื่องด้วย ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดล าปาง 

ได้จัดท าโครงการขอรับเงินอุดหนุน    เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดล าปาง 
(ศอ.ปส.จ.ลป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่ ให้ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมกัน
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จโดยเร็ว โดยขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดล าปาง เนื่องจาก เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ของเทศบาลต าบลไหล่หินไม่ได้ก าหนดรายจ่ายใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบเงินอุดหนุน ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ไม่ได้
ก าหนดเงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดล าปาง        
(ศอ.ปส.จ.ล าปาง) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ตามหนังสือ
จังหวัดล าปาง ที่ ลป ๐๐๑๒.๔/ว๒๔๙๑๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่ง
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หินได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๘    ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณงบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าว 
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ระเบียบข้อกฎหมาย 

   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) และการจ่ายเพ่ือการลงทุน 
เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าปางอนุมัติแล้ว  
  ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ตามหลักการเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น 
จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ สิบต ารวจตรีสุบิน จีนา ปลัดเทศบาล ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วม  
ปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่าน  ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงครับ เรื่องการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณ และการโอนเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเดียวกันครับ แต่การด าเนินการตรง
นี้มีอยู่สองขั้นตอน คือ 1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 เราระบุแค่อุดหนุน ศอ.ปส.อ.เกาะคา แต่พอทางจังหวัดล าปาง โดย ศอ.ปส.จ.
ล าปาง ได้ท าหนังสือมาของบประมาณอุดหนุนอีก ตอนแรกก็คิดว่าคงจะอุดหนุนผ่าน
อ าเภอเกาะคา ซึ่งจังหวัดขออุดหนุน 50,000.- บาท อ าเภอขออุดหนุน 30,000.- 
บาท แต่อ านาจการโอนตามข้อ 26 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2 และ 3) พ.ศ.2543 อ านาจการโอนเป็นของท่านนายก โดยนายกใช้อ านาจในตรง
นั้นโอนไปก่อนแต่ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ 
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) และการจ่ายเพ่ือการ
ลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการ
จังหวัดล าปางอนุมัติแล้ว คือการโอนในหมวดเงินอุดหนุนต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาฯ โดยการโอนที่นายกอนุมัติแล้วแต่ยังเบิกจ่ายไม่ได้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาฯก่อน จึงต้องน าเข้าสภาฯอีกครั้งเพ่ือให้โอนเงิน ยอดเงินจึงเพ่ิมเป็น 80,000. - 
บาท เพราะคิดว่าต้องอุดหนุนอ าเภอ 30,000.- บาท จึงโอนมาเพ่ิม 50,000.- 
บาท แต่ตอนนี้ทางจังหวัดบอกว่าไม่ต้องอุดหนุนอ าเภอแล้ว ให้อุดหนุนจังหวัดแค่ 
50,000.- บาทก็พอ ในเมื่อท่านนายกได้อนุมัติให้โอนไปแล้วตั้งแต่ 28 ตุลาคม 
2558 ตั้งแต่จังหวัดมีหนังสือมา ยอดเงินจึงมียอด 80,000.- บาท ขอสภาให้ความ
เห็นชอบตามยอดนี้ซึ่งจะอุดหนุนจังหวัดจริงๆแค่ 50,000. - บาท อีก 30,000.- 
บาท หากมีความจ าเป็นต้องใช้อย่างอ่ืนก็สามารถโอนไปใช้ในรายการอ่ืนต่อไป และที่
ต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงก็เพราะว่าเราไม่ได้ชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณว่า
อุดหนุนจังหวัด ระบุอุดหนุนแค่อ าเภอ จึงต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อความเพ่ิม
อุดหนุนจังหวัดครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเรียนเชิญครับหากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับมีสมาชิกท่าน

ใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙   ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริมและ
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 สนับสุนนความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนส่วนราชการผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสุนนความเข้มแข็งของชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวด
เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการจ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 
เสียง งดออกเสียง  0 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภา    4.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จ านวน 121,0๐๐.- บาท  
    เพ่ือด าเนินการดังนี้  

1. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายเข้าซ้อน-แม่ฮวก จ านวน 3 จุด  
2. ย้ายเสาไฟฟ้าจากสามแยกกู่ครูบามหาป่าเจ้า ไปยังฝั่งตรงข้ามกู่ครูบามหาป่าเจ้า 
รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณาโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  ดังมีรายการดังนี้ 

     4.1 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ  
   - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา 

   หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ   – อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จ านวน 121,0๐๐.- บาท 
เพ่ือด าเนินการดังนี้ 1. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายเข้าซ้อน-แม่ฮวก จ านวน 3 
จุด 2. ย้ายเสาไฟฟ้าจากสามแยกกู่ครูบามหาป่าเจ้า ไปยังฝั่งตรงข้ามกู่ครูบามหาป่า
เจ้า รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

    เหตุผล เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9    ในรายจ่ายของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้ก าหนดรายจ่ายใน
หมวดเงินอุดหนุน         ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   – อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเกาะคา ไว้  เนื่องจาก ถนนสายบ้านเข้าซ้อน – แม่ฮวก ในเวลา
กลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างบนถนน ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ราษฎรให้ได้รับความเสียหาย
ทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน และเทศบาลต าบลไหล่หินจะด าเนินการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล จึงมีความจ าเป็นต้องมีการย้ายเสาไฟฟ้า ดังกล่าว ดังนั้น
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล จึง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน  ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   – อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จ านวน 121,0๐๐.- บาท  
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   จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ไปตั้ง
เป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน ดังนี้   

   โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ประเภท  วัสดุก่อสร้าง  งบประมาณตั้งไว้   
330,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 236,337.50 บาท โอนลดเป็น
เงิน 81,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน  155,337.50 บาท 
และโอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
งบประมาณตั้งไว้   300,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 300,000.- 
บาท โอนลดเป็นเงิน 40,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน  
260,000.- บาทรวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 121,0๐๐.- บาท     

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบเงิน
อุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการ อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา โอนเพิ่ม เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน 
121,0๐๐.- บาท รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น  121,0๐๐.- บาท  (หนึ่งแสนสอง
หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

   ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) และ
การจ่ายเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางอนุมัติแล้ว  

   ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขอความ
เห็นชอบโอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๙ ตามหลักการเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงญัตติเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพ่ืออุดหนุนการ

ไฟฟ้าอ าเภอเกาะคา เพ่ือตั้งตั้งโคมไฟฟ้าระหว่างบ้านเข้าซ้อน -บ้านแม่ฮวก ตั้งแต่ 
ฌาปนสถานไปถึงทางเข้าบ้านแม่ฮวกซ่ึงไม่มีโคมไฟมีความมืดตลอดเส้นทาง และถนน
สายนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งทั้งเสียชีวิตด้วยและล่าสุดที่จ าได้คือ ตอนที่ทหารมา
ฝึกที่โรงเรียนบ้านแม่ฮวกก็เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งลงทุ่งนาตรงโค้งขึ้นหนองห้า 
ก็ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่จัดสรรงบประมาณโอนงบประมาณตั้งตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะตรงจุดนี้  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับญัตติในระเบียบวาระนี้
หรือไม่ครับ เชิญครับ 

นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมคิดว่าถนนทุกสายมีความเดือดร้อนเหมือนกันหมดครับไม่

ว่าจะเป็นถนนสายไหล่หิน-บ้านมะกอก สายบ้านไหล่หิน-บ้านกิ่ว ผมเห็นด้วยกับการ
โอนงบประมาณ แต่อยากจะให้พิจารณาเพื่อถนนสองสายนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา การโอนงบประมาณอุดหนุนการไฟฟ้าเพ่ือด าเนินการทั้งสองจุดนี้ ขอเรียนเชิญ

ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 
นายณรงค์  เครือไหม  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี   
ผู้อ านวยการกองช่าง คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมได้ประสานกับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคเกาะคาและเขาได้ออกมาส ารวจร่วมกับผมแล้วผลปรากฏว่า ตรงหน้ากู่ครูบา
มหาป่าเจ้าที่ต้องย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงจ านวน 2 ต้น ซึ่งสายไฟที่พาดผ่านถนนได้บังภูมิ
ทัศน์ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ค านวณแล้วให้ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 100,000. - 
บาท และถนนสายบ้านเข้าซ้อน-แม่ฮวก จะต้องติดตั้งไฟกิ่งประมาณ 3 จุด ประมาณ
การให้ตั้งงบประมาณ 21,000.- บาท รวมทั้งสองจุดแล้วเป็นเงิน 121,000.- บาท 
ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมจะขออนุญาตอภิปรายในฐานะสมาชิกสภาเขต 2 กระผม

เห็นด้วยที่ท่านนายกได้เสนอญัตติเกี่ยวกับขอโอนงบประมาณเพ่ือติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะซึ่งปัญหาไฟกิ่งของหมูบ้านทั้งต าบลเราโดยเฉพาะถนนสายบ้านมะกอก สาย
บ้านกิ่ว เป็นถนนสายยาวที่ยังขาดแสงสว่าง ถนนสายบ้านกิ่วความยาวเกือบ 1 
กิโลเมตร สายบ้านมะกอกจากบ้าน สท.ธนา ไปถึงบ้านนาบัวเกือบ 1 กิโลเมตร 
เหมือนกัน ถนนบ้านมะกอกนาบัวสายป่าไม้แม่เรียงไปถึงถนนไปอ่างก็เกือบ 1 
กิโลเมตรเช่นกัน ซึ่งยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอผมจึงอยากจะฝาก คณะผู้บริหารช่วย
พิจารณาไฟที่รอบบ้านนาบัวเป็นของเทศบาลติดตั้งเอง ค่าไฟเราต้องจ่ายเองผมจึง
อยากให้เป็นไปตามระเบียบอยากให้ท าครอบคลุมทั่วถึงทั้งต าบล ตรงไหนที่มีความ
เดือดร้อนหรือได้รับการร้องขอมาในจุดที่อาจจะเกิดอันตรายมีความมืดไม่ปลอดภัยใน
การใช้ถนน เพาะแสงสว่างไม่เพียงพอ จึงขอฝากหากจะประชุมครั้งต่อไปโดยเฉพาะ
ถนนสายบ้านมะกอก และบ้านกิ่วที่ยังขาดช่วงยาว ยาวกว่าถนนบ้านเข้าซ้อน -       
แม่ฮวกด้วยซ้ า ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเรียนเชิญครับหากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับมีสมาชิกท่าน

ใดเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   – 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จ านวน 121,0๐๐.- บาท เพ่ือ
ด าเนินการดังนี้ 1. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายเข้าซ้อน-แม่ฮวก จ านวน 3 จุด 
2. ย้ายเสาไฟฟ้าจากสามแยกกู่ครูบามหาป่าเจ้า ไปยังฝั่งตรงข้ามกู่ครูบามหาป่าเจ้า 
รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมาชิกท่าใดเห็นชอบโปรด
ยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดเงิ นอุดหนุน  
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   – อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา 
จ านวน 121,0๐๐.- บาท เพื่อด าเนินการดังนี้ 1. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายเข้าซ้อน-แม่ฮวก จ านวน 3 จุด 2. ย้ายเสาไฟฟ้าจากสามแยกกู่ครูบามหาป่า
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เจ้า ไปยังฝั่งตรงข้ามกู่ครูบามหาป่าเจ้า รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออก เ สี ย ง   0 
เสียง 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ระเบียบวาระท่ี  5  - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา 5.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อสร้างสนามกีฬาระดับอ าเภอบริเวณโรงเรียน  

ไหล่หินวิทยา ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ก่อสร้างสนามกีฬาระดับอ าเภอ ของกรมพลศึกษา บริเวณโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
สืบเนื่องจากเทศบาลต าบลไหล่หินเราได้จัดท าหนังสือของบประมาณจาก
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือก่อสร้างสนามกีฬาระดับอ าเภอ ซึ่งจะด าเนินการ
ได้ก็ต้องมี พ้ืนที่และได้รับความเห็นขอบจากสภาฯ และได้รับอนุญาตจาก       
กรมธนารักษ์ งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 45,000,000. - บาท 
ประกอบด้วย สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง อาคารยิมอเนกประสงค์ ลานกีฬา โดยจะใช้
พ้ืนที่ของโรงเรียนไหล่หินวิทยา ซึ่งจะต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์ต่อไป  

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก่อสร้างสนามกีฬาระดับอ าเภอบริเวณโรงเรียนไหล่หิน
วิทยาโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ก่อสร้างสนามกีฬาระดับอ าเภอบริเวณ
โรงเรียน    ไหล่หินวิทยา จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออก เสียง  
0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เสนอเรื่องเข้ามาได้ครับ  
นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมอยากจะเสนอถามการท าฝายแม้วครับ เพราะชาวบ้านได้ถาม

มาว่าเมื่อไหร่จะมีการด าเนินการก่อสร้างฝายแม้วเขตหมู่บ้านแม่ฮวก เพราะต้องการ
กักเก็บน้ าไว้ท าการเกษตร คือ รายนายท่น วรรณมณี ได้ขอมาครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธนบัตร  จักรค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภาฯ ประชุมทุกท่านครับ กระผมอยากจะเสนอต่อท่านนายกและขอให้ท่านสมาชิก

พิจารณาด้วย คือ ตามที่มีข่าวว่ารัฐบาลได้ประกาศว่าอาจจะเกิดปัญหาภัยแล้งหรือ
ขาดแคลนน้ า ผมจึงมีแนวคิดที่จะเสนอท่านนายก สมาชิกสภา โดยเฉพาะบ้าน
มะกอกนาบัวขอเสนอขุดบ่อน้ าตื้น เพ่ือเตรียมรับภัยแล้ง ซึ่งบ้านมะกอก-นาบัว มี
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ที่ดินสาธารณะริมล าน้ ายาว และได้พูดคุยกับท่านผู้ใหญ่บ้านไว้แล้วครับ ซึ่งทุกท่านจะ
เห็นว่ารถบรรทุกน้ าของเทศบาลเราส่วนมากจะวิ่งไปเอาน้ าที่หน้าฝายบ้านมะกอก 
บางทีน้ าค่อนข้างจะสกปรก ซึ่งส่วนมากจะขอน้ าไปซักผ้าใช้อาบใช้ชะล้าง หลังจากได้
พูดคุยกับผู้ใหญ่ก็ได้ท าค าร้องมายังท่านนายก และประสานกองช่างแล้วก็ได้ต าตอบ
ว่ามีแบบแปลนพร้อมแล้วครับ จึงจะน าเรียนปรึกษาต่อท่านนายก คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ว่าอยากจะของบประมาณขุดบ่อน้ าตื้น จ านวน 3 บ่อ เหมือนกับบ้าน  
แม่ฮวกท่ีได้ท าการขุดไปแล้วนั้น ซึ่งความลึกคงไม่มากนัก เพราะติดกับล าน้ ายาว และ
จะติดตั้งเครื่องสูบน้ าไว้ตลอดเวลา หากรถบรรทุกน้ าเทศบาลต้องการน้ าแจกให้
ชาวบ้านที่ร้องขอน้ ามา ก็สามารถสูบน้ าจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องสูบโดยตรงจากแหล่ง
น้ าดิบ ซึ่งบ้านมะกอกส่วนใหญ่จะท าการเกษตรทุกวันจะต้องบรรทุกขนน้ าไปท าสวน
ท าไร่เพ่ือใช้ชะล้าง เลี้ยงสัตว์ และบางหลังคาบ้านตั้งอยู่พ้ืนที่สูงแรงดันน้ าประปาไม่
ถึงก็ต้องมาบรรทุกน้ าไปใช้ในบ้าน ซึ่งระบบประปาหมู่บ้านมะกอกช่วงนี้ก าลัง
ปรับปรุงปิดการจ่ายน้ า จึงขอเสนอท่านนายกช่วยดูแลตรงน้ าให้ด้วยครับ ขอขอบคุณ
ครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมจะขอเพ่ิมเติมนะครับ ตามที่ได้ทราบกันแล้วว่ารัฐบาลได้

ให้งบประมาณต าบลละห้าล้าน โดยบ้านมะกอก ได้ลงมติด าเนินโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เลียบฝั่งแม่น้ ายาวบ้านนาบัว แต่ความยาวยังขาดช่วงอีกประมาณ 30 – 
40  เมตร จากบ้านผู้ช่วยบรรณ มาถึงหัวสะพานกระผมจึงอยากจะเสนอท่านนายก
ว่าช่วยน างบประมาณด าเนินการก่อสร้างถนนต่อที่ให้สุดถนนได้ไหมครับ ขอฝากท่าน
นายกและฝ่ายบริหารด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

 นายมลคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมจะเสนอเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านครับ 

เนื่องจากล าห้วยแม่ฮวกหลังส านักสงฆ์บ้านแพะปีนี้ฝนแล้งฝนตกน้อย ท าให้
ผักตบชวาเน่าและล าห้วยก็ตื้นเขินน้ าเน่าเหม็น และน้ าบ่อของพ่ีน้องชาวบ้านที่ติดกับ
ล าน้ าก็มีกลิ่นเหม็นตามไปด้วย จึงอยากจะให้ด าเนินการขุดลอกโดยขนไปทิ้งเพราะ
ติดกับที่นาของชาวบ้านท าให้ไม่มีที่ทิ้ง ชาวบ้านเดือดร้อนมากครับ อยากจะให้
แก้ปัญหาให้พ่ีน้องชาวบ้านด้วยครับ ตั้งแต่หลังส านักสงฆ์ไปถึงบ้านแม่ฮวกก็ได้ครับ 
ส่วนเรื่องการขุดบ่อน้ าที่ท่านรองประธานสภาฯ เสนอขุดบ่อน้ าเพ่ือให้รถบรรทุกน้ า
เทศบาลไปสูบน้ าผมก็เห็นหลายครั้งที่สูบน้ าไปแจกให้ชาวบ้านน้ าไม่ค่อยดี ซึ่ง
ชาวบ้านจะต่อว่าเราได้ หากมีที่ดินสาธารณะให้ขุดบ่อน้ าก็ท าไว้ดีที่สุดครับผมเห็น
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ส าหรับเรื่องขุดลอกล าห้วยหลังส านักสงฆ์บ้านแพะผมก็ได้รับการประสานจากผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้านเข้าซ้อน ผมจึงบอกให้เขาท าหนังสือถึงท่านนายกและกระผมก็ได้ท า
หนังสือมายังท่านนายกอีกทีหนึ่งเนื่องจากปริมาณน้ าฝนปีที่ผ่านมาน้อยมาก จึงท า
หนังสือเรื่องขอขุดลอกล าห้วยแม่ฮวก แม่เหิน ล้องปู่สาม เพ่ือรอเก็บน้ าในฤดูฝนในปี
นี้ ควรขุดลอกไว้รอเพราะตื้นเขินครับ 
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นายสุนันท์  เกษณา - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     เรื่องที่ท่านสมาชิกได้เอ่ยเสนอมาเกี่ยวกับการขอขุดลอก ซึ่งมีหนังสือแจ้งมายัง

เทศบาลแล้วครับ กระผมได้รับเรื่องเรียบร้อยและได้เสนอให้ท่านนายกพิจารณาแล้ว
ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     กระผมอยากจะน าเสนอในที่ประชุมและเรื่องที่จะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ และที่ประชุม

ได้รับทราบคือ เรื่องแรก การเพ่ิมหรือขยายไฟกิ่ง และการย้ายเสาไฟบริเวณสาม
แยกกู่ครูบามหาป่าเจ้า ในเรื่องไฟกิ่งสายอ่ืนยังไม่มีค าร้องขอให้ด าเนินการไฟกิ่ง
เพ่ิมเติม เช่น สายบ้านไหล่หิน-มะกอก ถนนสายไหล่หิน-บ้านกิ่ว มีแต่ค าร้องขอให้
ซ่อมแซม ซึ่งเราก็ด าเนินการไปแล้ว แต่ถนนสายบ้านเข้าซ้อน-แม่ฮวก มีค าร้องขอ
เข้ามามีหลักฐานชัดเจนกระผมได้ด าเนินการเพราะขอให้ด าเนินการเป็นการ
เร่งด่วนเนื่องจากว่า บ้านแม่ฮวกจะมีงานบุญฉลองและสมโภชองค์สมเด็จพระ
อนันตชินศรี จึงพิจารณาให้ด าเนินการ ส่วนไฟกิ่งหมู่บ้านอ่ืน ในเมื่อสมาชิกสภา
หลายท่านน าเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ต้องขอขอบคุณที่ได้เสนอเข้ามากระผมก็จะได้
ด าเนินการน าเข้าบรรจุในแผนและสรรหางบประมาณด าเนินการต่อไป ผมก็จะน า
หลักฐานการน าเสนอในที่ประชุมในครั้งนี้ไปด าเนินการต่อไปครับ ซึ่งจริงๆแล้วการ
ไฟฟ้าก็จะกีดกันมากในเรื่องไฟกิ่งเพราะเป็นการใช้ไฟเพ่ิมขึ้นเป็นการเพ่ิมค่า FT 
ไปบวกเพ่ิมค่าไฟในแต่ละหลังคาเรือน แต่ปัจจุบันนี้ได้รับทราบจากปลัดเทศบาล
และการคลัง ว่าเรามีหม้อมิเตอร์ของเทศบาลแล้ว คือ ไฟกิ่งทั้งหลายเก็บเงินจาก
เทศบาลเราจึงขอขยายไฟกิ่งได้ แต่ต้องใช้งบประมาณของเทศบาล ค่าไฟฟ้า
เทศบาลก็ต้องจ่าย ซึ่งภาระตรงนี้สมาชิกทุกท่านต้องรับทราบด้วยกันนะครับว่าใน
อนาคตหากงบประมาณเหลือน้อยถูกกันออกไปเป็นค่าไฟมากก็ต้องยอมรับตรงนี้ 
ซึ่งหากไม่จ าเป็นเราก็ไม่ควรติดตั้ง แต่เมื่อท่านขอมาผมจะไม่ด าเนินการก็จะเป็น
ข้อโจมตีทักท้วง ผมก็ต้องด าเนินการติดตั้งไฟกิ่งหากจะขอเข้ามาขอให้พิจารณาว่า
สมควรหรือไม่ บางทีไม่จ าเป็นเราต้องดูด้วยว่าควรหรือไม่ สมเหตุสมผลกันหรือไม่ 
และไฟกิ่งเราจะพิจารณาระหว่างหมู่บ้านเป็นอันดับแรกหากออกจากหมู่บ้านที่
ไม่ใช่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเราจะพิจารณาเป็นอันดับสอง หรือผู้คนใช้สัญจรไม่
มากหนักเราก็จะต้องประหยัดงบประมาณไว้ก่อน เพราะไม่ใช่แค่ขยายเขตแต่เป็น
การเพ่ิมค่าใช้จ่ายค่าไฟอีกด้วย ส่วนการย้ายเสาไฟฟ้าปรับปรุงไฟฟ้าหน้ากู่ครูบา
มหาป่าเจ้ามีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่กลางสามแยกตรงป้ายประชาสัมพันธ์ในอนาคตหาก
โครงการที่กระผมเสนอไปคือ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาซึ่งมีทั้งโรงยิม สนาม
ฟุตบอล อัฒจันทร์ มีหลายๆอย่าง งบประมาณ 25,000,000.- บาท ไป หากได้
ต าบลไหล่หินจะเป็นที่แรกซึ่งต าบลอื่นหาพ้ืนที่ไม่ได้เหมือนเราไม่มีที่ก่อสร้างเราจะ
ใช้พ้ืนที่ของโรงเรียนไหล่หินวิทยา ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไหล่หิน 
เนื้อที่ประมาณ 25-30 ไร่ สามารถรองรับได้ประการส าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
ต าบลไหล่หินเราได้รับงบประมาณสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดไหล่ หิน 
งบประมาณเกือบห้าล้านบาท ต่อไปจะสร้างล้ าเข้าไปในพ้ืนที่ของโรงเรียน
ประมาณ 15 เมตร เป็นลานจอดรถ และเป็นลานขายของที่ระลึก ฯลฯ จะ
ก่อสร้างยาวตั้งแต่แท็งก์ประปาของโรงเรียนไหล่หินวิทยายาวขึ้นมาจนถึงรั้วติดกับ
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กู่ครูบามหาป่าเจ้า ซึ่งหากทั้งสองโครงการใหญ่ๆนี้เข้ามาแล้วเทศบาลเราจึงต้องมี
แผนการรองรับความเจริญอันที่จะเกิดขึ้น จึงคิดว่าเราจะท าป้ายเทศบาลต าบล
ไหล่หินป้ายใหญ่ไว้ตรงสามแยก เป็นการประชาสัมพันธ์ด้วย สามารถปรับปรุงเป็น
วงเวียน จะปรับปรุงให้ดูสวยงามมากขึ้น ตรงมุมศาลาข้างรั้วของกู่ครูบาเราจะ
ระดมทุนสร้างที่พักสายตรวจ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ดีเป็นที่สูงสามารถมองได้รอบด้านและ
สามารถเฝ้าดูแลกู่ครูบาด้วย การสร้างป้ายจึงเป็นการประชาสัมพันธ์เทศบาลและ
สร้างความสวยงามอีกด้วย เพ่ือรองรับความเจริญทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็ต้อง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบให้อุดหนุนการไฟฟ้า เรื่องที่ 2 กระผมได้รับ
ทราบจากผู้ใหญ่บ้านว่านายอ าเภอมีประชุมและแจ้งว่า ผู้ว่ าราชการจังหวัดมี
งบประมาณของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  มาที่ต าบลวังพร้าวให้งบประมาณ
พิเศษผมจึงเดินทางเข้าไปหาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง โดยขอโครงการขุด
ลอกแม่น้ ายาวจากหน้าวัดใหม่ไชยมงคลไปจนถึงหลังฝายเตาปูน งบประมาณ 
500,000.- บาท โครงการที่ 2 จากหน้าฝายเตาปูนผ่านบ้านมะกอกถึงก้นฝาย 
ซึ่งในอนาคตเราจะจัดงาน ยอคุณน้ ายาว บริเวณบ้านมะกอกนาบัว โดยจะปรับภูมิ
ทัศน์ในอนาคตด้วย งบประมาณ 500,000.- บาท โครงการที่ 3 โครงการขุด
ลอกแม่ฮวก หลังส านักสงฆ์ไปถึงบ้านแม่ฮวก ซึ่งมีผักตบชวาเยอะจึงเสนอโครงการ
เข้าไปโดยมีท่าน สท.มงคล ได้เสนอโครงการเข้ามา งบประมาณ 495,558. - 
บาท โครงการที่ 4 โครงการขุดลอกอ่างไม่เหิน ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนจุดมา
เป็นร้องปู่สามได้หรือไม่ ให้ท่าน ผู้อ านวยการกองช่างประสานดูและที่เป็น
โครงการขุดลอกทั้งหมดเพราะว่าโครงการของ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  เขาให้
เสนอเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ต้องเข้าเกณฑ์ของเขา ผมก็ได้เสนอ
โครงการไปที่ส านักงานจังหวัด และได้มีหนังสือแจ้งมายังอ าเภอเกาะคาให้ส่ง
รายละเอียดโครงการเข้าไป ผมคิดว่าน่าจะ 90% ที่จะได้งบประมาณทั้งสี่
โครงการโดยมีท่านรองสุนันท์ ได้เซ็นหนังสือเข้าไปแล้ว ต่อมาอาทิตย์ที่แล้วกระผม
ได้ไปร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ที่เทศบาลต าบลนาแก้ว ไปดูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาแก้ว เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตัวอย่างของจังหวัด
ล าปางเป็นตัวอย่างศูนย์เด็กเล็กภาคเหนือมีหลายอย่างมากที่เราควรเอาเป็น
ตัวอย่าง เช่น โครงการอุ้ยสอนหลาน สอนทุกอย่าง เช่น ปลูกผัก มีนักเรียน 140 
คน รัฐบาล ส่วนราชการ จงัหวัด มีงบประมาณมาให้เยอะมาก ผมจึงแจ้งมายังคุณ
สุทธิมา นักวิชาการศึกษาให้ไปร่วมให้ครูเข้าร่วมด้วยของเราไปร่วม 2 คน ครูแจ๊ส 
และครูพัน ไปร่วมดูและน ามาเป็นมาเป็นตัวอย่างพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเรา แต่
ตรงกันข้ามกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามีข่าวไม่ค่อยดีผมได้ยินมาบอกว่าคนใน
ต าบลไหล่หินไปสมัครเรียนที่เกาะคาแม่ยาวหลายคนเหตุผลคือ เหม็นขี้หมูและ
สอนไม่ดี ดูแลเด็กไม่ดี จึงต้องน้อมรับค าติเตือน ดังนั้นผมอยากให้ท่านสมาชิกทุก
ท่านช่วยไปดูด้วยว่าเป็นจริงหรือ ปัญหาเรื่องขี้หมูผมได้น าเรียนท่านผู้ว่าฯไปแล้ว 
ผมก าลังจะท าหนังสือไปถึงจังหวัด ฉะนั้นผมขอฝากเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องท า
หนังสือให้ด้วย ส่วนเรื่องดูแลเด็กไม่ดีสอนไม่ดีเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าจริงหรือไม่ 
อยากให้ทุกท่านช่วยกันเพราะเป็นของต าบลเรา และทุกท่านเป็นตัวแทนของ
ชาวบ้านหลังจากดูที่นาแก้วแล้วก็ได้ตามไปดูฟาร์มแพะที่ต าบลสมัย อ.สบปราบ 
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ตรงนี้เขามีแหล่งงบประมาณสนับสนุน โดยต้องรวมกลุ่มแล้วจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน เลี้ยงไก่ก็ ได้  เลี้ ยงวัว  เลี้ ยงแพะ ซึ่ งมีงบประมาณเป็น หมื่นล้านที่           
ท่านประพัทธ์ ปัญญาชาติรักษ์ ที่คอยสนับสนุนจึงขอฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์
ด้วย หลังจากนั้นแล้วท่านผู้ว่าฯได้แจ้งว่าจะมาเท่ียวที่ต าบลไหล่หินเรา กระผมก็จะ
ประสานแจ้งทุกท่านอีกครั้งนะครับเพ่ือร่วมต้อนรับ และในวันที่ 25 มกราคม 
2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมาเปิดห้องสมุดที่โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
อาจจะเป็นผู้ว่าฯ หรือรองผู้ว่าฯ มาเป็นประธานเปิด จึงขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับ
ด้วย อีกเรื่ องกระผมได้รับโทรศัพท์จากผู้ติดตามของเลขาฯของสมเด็จ        
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับเรื่องที่ดินท ากินโดยได้สอบถาม
ว่าไหล่หินมีปัญหาเรื่องนี้หรือไม่ ผมตอบว่ามีบางครั้งชาวบ้านไม่กล้าออกไปท าไร่
ท านาเพราะกลัวโดนจับ เขาก็บอกว่า ของไหล่หินมีค าสั่งให้ชะลอการจับกุมเมื่อปี 
2542 เพราะฉะนั้นให้ท่านรวบรวมผู้ที่มีที่ดินท ากินแต่ไม่มีโฉนดและท ากินจริงๆ
ไม่ใช่บุกรุกใหม่เราจะเสนอเรื่องไปที่ศูนย์ด ารงธรรมแล้วจะน าเรื่องที่ศูนย์ด ารง
ธรรมไปถวายฎีกา ซึ่งไหล่หินเราอาจจะได้เอกสารสิทธิ์ในที่ท ากินจริงๆแต่ไม่ใช่ไป
บุกรุกใหม่นะครับ และเรื่องสุดท้ายที่จะแจ้งในที่ประชุมคือ โครงการตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 ทางฝ่ายบริหารจะพยายามเร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณ หากงบประมาณโอนมาเต็ม
ท่วมแล้วเราก็จะด าเนินการทันที และเหลือแค่โครงการวางท่อแถวบ้าน          
สท.ไพโรจน์ และวางท่อหมู่ 6 และวางท่อบ้านมะกอก จะรีบด าเนินการให้เร็วที่สุด 
ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ที่ได้พูดกันในวันนี้ก็จะพยายามด าเนินการตามที่ได้น าเสนอไปครับ 
ส่วนเรื่องฝายแม้วเท่าที่ได้ด าเนินการไปส่วนมากจะเป็นโครงการที่เสนอไปตั้งแต่ปี 
2547 งบประมาณก าลังมาก็ได้ด าเนินการไปตามนั้นเพราะมีพิกัดก าหนดไว้ แต่
หากจะขอก่อสร้างใหม่ก็ขอให้เข้ามายื่นค าร้องส าหรับจุดอ่ืน  ส่วนเรื่องของบ่อน้ า
ตื้นก็จะรีบด าเนินการแต่หากจ าเป็นคงต้องโอนงบประมาณคงจะใช้งบประมาณไม่
มากเท่าไรและเรื่องถนนเลียบฝั่งแม่น้ ายาวบ้านนาบัวขอให้ท่านเข้ามาท าค าร้องอีก
ครั้งหนึ่ง เพ่ือเป็นหลักฐานทั้งในที่ประชุมสภาและค าร้องจากชุมชนเข้ามาโดยมี
สมาชิกสภาเป็นผู้ด าเนินการจะขอขอบคุณมากครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ขอขอบคุณท่านนายกส าหรับค าชี้แจงต่างๆ และส าหรับสมาชิกสภาทุกท่านหากมี

ปัญหาความเดือดร้อนของที่น้องชาวบ้านเราเป็นผู้แทนของพ่ีน้องชาวบ้านและที่
ส าคัญให้ท าเป็นหนังสือค าร้องเข้ามาถึงเทศบาลและถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็น
หลักฐานว่าได้ยื่นเข้ามาแล้วและท่านนายกจะได้มีต้นเรื่องเพ่ือสั่งการให้ด าเนินการ
ต่อไปครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทกุท่านครับ กระผมนั ่งฟังท่านนายกชี้แจงในที่ประชุมแล้วและต าบลเราจะ

ได้เยอะในวันข้างหน้า จะเรียนถามผ่านไปยังท่านนายกว่าเลียบแม่น้ าวาวหมู่ 6 ซึ่ง
ท่านนายกได้ท ากล่องแกลเบียนมา จริงๆแล้วได้ยินว่าจะท าถึงวัดไหล่หินลุ่มแต่
ท าไมหยุดอยู่ตรงนั้น ก็เป็นเวลาผ่านมาเกือบปีแล้วยังไม่มีการด าเนินการก่อสร้าง
ต่อขึ้นไป จึงอยากเรียนถามท่านนายกว่า ยังจะมีการก่อสร้างต่อขึ้นไปอีกหรือไม่
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ครับ ที่จะต่อขึ้นไปตั้งแต่หน้าบ้านพ่ออาจารย์หนานยืนไปถึงวัดไหล่หินลุ่มซึ่งเป็น
โค้งและสามารถชะลอการพังของดินเลียบแม่น้ ายาวด้วย และถนนซึ่งผมเคยถาม
ในที่ประชุมมาบ่อยครั้งเช่นกัน ถนนของหมู่ 6 เลียบแม่น้ ายาวไปบ้านสันติสุข ซึ่ง
ไม่ได้รับการดูแลเหมือนเดิมมีการช ารุดเป็นคลื่นอยู่ยังไม่ได้รับการแก้ไข อยากจะ
ฝากว่าช่วยเข้าไปด าเนินการให้ด้วยครับ เพราะในที่ประชุมครั้งที่แล้วกระผมก็ได้
พูดไว้ตั้งแต่ก่อนฤดูน้ าหลากและอีกเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราที่ท่านนายกได้
หยิบยกขึ้นมานั้นซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับ จากความรู้สึกที่ผู้ปกครองได้ย้ายเด็ก
ออกไปหนองหล่ายซึ่งใกล้ที่สุดแล้วและจากที่กระผมได้สอบถามและชักน าเขามา
เข้าได้ให้เหตุผลง่ายๆ สั้นๆ คือ เหม็นขี้หมู และหวั่นว่าลูกจะไม่ปลอดภัยคือขี้หมู
เป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เด็กถูกย้ายออกไป ซึ่งเราก็แก้ไขไม่ได้จริงๆ และเราก็ตอบ
เขาไม่ได้โดยตอบแต่ว่าได้ด าเนินการแล้ว และที่เราได้ประชุมมาหลายครั้งเรื่องขี้
หมูซึ่งเป็นปัญหาหนักในขณะนี้ ฉะนั้นหากต้องการให้เด็กกลับมาก็ต้องจัดการเรื่อง
ขี้หมูให้ได้ครับซึ่งเป็นเรื่องยาก ครั้งก่อนกระผมได้เข้าร่วมประชุมที่โรงเรียนบ้าน
ไหล่หินซึ่งมีนักเรียนประถมวัยซึ่งก็เยอะพอสมควรมีประมาณสามสิบคนที่จะสมัคร
เข้าเรียน หากเราบริหารจัดการกลิ่นขี้หมูได้และเราก็พูดคุยกันมามากพอสมควรทั้ง
ในที่ประชุมและนอกรอบ และตอนนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วเรา
น่าจะมีเด็กมากกว่านี้ จึงขอฝากให้ท่านทบทวนอีกครั้งในเรื่องการก าจัดขี้หมู 
ขอขอบคุณครับ 

นายธนา  แก้วจักร์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ เรื่องกลิ่นขี้หมู กระผมถนัดมากครับเพราะมีกิจการเกี่ยวกับ

สัตว์ วันก่อนกระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมที่โรงแรมล าปางเวียงทอง โดยมีรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีการพูดถึงเรื่องกลิ่นและยกตัวอย่างของ
กระผมที่มีทั้งฟาร์มไก่ฟาร์มหมู ซึ่งไม่มีกลิ่นเลยเพราะมันขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการที่มีกลิ่นก็เพราะเขาปล่อยปะละเลย แต่ของกระผมกลิ่นอาจจะมีบ้าง
บางครั้ งและจากที่กระผมได้ไปร่วมประชุมมาก็ได้รับข่าวดีที่จะแจ้งไปยัง
ผู้ประกอบการว่า ผู้อ านวยการสิ่งแวดล้อมได้พูดคุยกับผมว่าที่ส านักงานมีเงินให้กู้
สองพันกว่าล้านบาททั้งประเทศและปลอดดอกเบี้ยสามปี สามารถกู้มาด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกลิ่น หากใครต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้สามารถกู้ได้ครับ และ
ปลอดดอกเบี้ยด้วยกระผมก็จะยื่นกู้เช่นกัน และฟาร์มที่ใกล้ๆของเราเขาไม่ยอม
แก้ไขกระผมก็ไม่เห็นเขาไปร่วมประชุมในวันนั้นเลยกระผมจึงขอฝากบอกเขาด้วย
ว่ามีแหล่งเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยสามปีครับ ขอขอบคุณครับ 

นายมงคล  แผ่นค า - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     กระผมมีเรื่องแจ้งนะครับกระผมได้ออกหนังสือแจ้งเรื่องขอเชิญร่วมการแข่งขัน

กีฬาและเดินขบวนพาเหรดของท้องถิ่นอ าเภอเกาะคาจะจัดในวันที่ 24 – 25 
มกราคม 2559 นี้ รายละเอียดตามหนังสือทุกท่านได้รับไปแล้วนั้น ก็ของความ
ร่วมมือไปเดินขบวนโดยพร้อมเพรียงกันและเสื้อทุกท่านก็ได้รับกันแล้วนะครับ 
ขอให้ทุกท่านไปร่วมงานกีฬาในครั้งนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดประชุมสภา    

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2559  ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ 
 
ปิดประชุม  เวลา  14.00 น. 
 
 

(ลงชื่อ)สิบต ารวจตรี                       ผู้จดรายงานการประชุม 
              (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 
 (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุธรรม   จ าปา ) 
         

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวสันต์    วรรณมณี ) 
 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร) 
 

(ลงชื่อ)                                กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)                                              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
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  (ลงชื่อ)สิบต ารวจตรี     สุบิน  จีนา        ผู้จดรายงานการประชุม 
              (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 
 (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 


