
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปี 25๖๐ 

วันพุธที่  29  พฤศจกิายน  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 เรืองฤทธิ์ 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.  นางพัทธนันท์    รักดิษฐ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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  13.00  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 11 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที ่1 ประจ าปี 25๖๐ เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวดมนต์
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 25๖๐        
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  ประจ าปี 2560  
ประธานสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2561 ขอแก้ไข หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 2  ให้เติมค าว่า

ถาม ต่อจากค าว่า มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม เรียนเชิญท่านนายกครับ  
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - ขออนุญาตเปิดไปหน้าที่ 10 ครับ ค าพูดของผมวรรคแรกและรองบรรทัดสุดท้าย 
นายกเทศมนตรี   ให้ตัดค าว่า ค่อนข้างออกนะครับ ต่อไปค าว่าไม่กล้าท าผิด ให้ตัดค าว่าแผนออกครับ 
    แล้วต่อไปนะครับ ค าว่าเพราะ ให้ตัดค าว่าค่อนข้างออกครับ ขอบคุณครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมครับ  
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุม และรับรองรายงานการ 

ประชุมสภาสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2560  โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 
    ประจ าปี  2560  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรายงานผลการติดตาม แผนพัฒนาต าบล 3 ปี พ.ศ.2560 ถึง 2562 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน รายงานผล 
ประธานสภา   การติดตามแผนพัฒนาต าบล 3 ปี พ.ศ.2560 - 2562 เรียนเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมขอ
นายกเทศมนตรี   อนุญาตรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต าบล 3 ปี ประจ าปี  

2560 รอบเดือนรอบเดือน 2560 ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง กันยายน 
2560 ซึ่งเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ตามวิสัยทัศน์ 
การพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน ซึ่งมีพันธกิจเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนา 
จึงก าหนดพันธกิจการพัฒนา ไว้ดังนี้ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานของชุมชนให้ครบถ้วน 

ทั่วถึง ได้มาตรฐาน 
2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดี 

โดยร่วมมือกับผู้น าภาคีในชุมชน 
3. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพที่ดี และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพชองประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ตามแนวทาง

ประชารัฐ 
7. พัฒนาการให้บริการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลของเราประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์คือ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ขออนุญาตเรียนในที่ประชุมว่า อยากให้ทุกท่านได้ศึกษาเอกสารที่ได้แจกไป ว่าการ
พัฒนาเป็นไปตามแผนหรือไม่  และที่ส าคัญแผนพัฒนาของ เรานั้น ผู้ที่ ได้รับ
ผลประโยชน์คือพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลไหล่หิน ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและ
การมีส่วนร่วมทางสังคม จึงอยากจะน าเรียนในที่ประชุมและขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้น าไปศึกษา หากว่ามีการประชุมในครั้งต่อไป ถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ 
จะได้ให้ผู้ด าเนินการในแต่ละด้านได้ให้ค าตอบให้กระจ่างกับค าถามของท่าน จึงขอน า
เรียนเป็นประการเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -ในระเบียบวาระที่  3 นี้  ทุกท่านก็ได้รับส าเนา รายงานผลการติดตามและ
ประธานสภา   ประเมินผล แผนพัฒนาประจ าปี 2560 เรียบร้อย ให้ไปศึกษา ทั้งนี้เราสามารถ 

ปรับแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ครับ 
ที่ปะชุม    - รับทราบ 
ระเบียบวะระที่ 4   เรื่องท่ีน าเสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  พิจารณา 
ประธานสภา   ญัตติร้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561  

จ านวน 2 โครงการ 
1. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บ้านไหล่หินต าวันตก หมู่ 6 บริเวณ โฮ่งป่ายาง 

จ านวนงบประมาณ 87,000 บาท 
2. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บ้านไหล่หิน หมู่ 2 บริเวณ ฝากเตาปูน จ านวน

งบประมาณ 92,000 บาท 
เรียนเชิญท่านนายกให้เสนองานชี้แจงญัตติในที่ประชุมครับ 

นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอ 
นายกเทศมนตรี ญัตติเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือขออนุมัติสภา

เทศบาลต าบลไหล่หิน สาเหตุสืบเนื่องจากว่า ทางเทศบาลต าบลไหล่หินได้รับ
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งหมด 4 โครงการ เป็นโครงการเกี่ยวกับ  ถนน 
2 โครงการ และโครงการเก่ียวกับน้ าประปา 2 โครงการ ซึ่งเป็นน้ าประปาขนาดใหญ่ 
งบประมาณเกือบๆหกล้านบาททั้งสองโครงการ ส่วนโครงการเกี่ยวกับถนนลาดยาง 



 - 4 - 

2 สายนั้น สายแรกงบประมาณ 3,200,000 บาท อีกสายหนึ่ง งบประมาณเจ็ดล้าน
กว่าบาท ขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากว่า  ทางฝ่ายบริการได้ขออนุมัติ
ผ่านสภาที่น าเงินจ่ายผ่านเงินสะสมร่วมกับเงินที่กรมส่งเสริมได้อนุมัติให้ด าเนินการ 
เป็นประเภท แมชชิ่งฟัน ก่อสร้างถนนตรงบริเวณเรียบแม่น้ ายาว บริเวณ หมู่ 4 บ้าน
มะกอก-นาบัว ขนาดหรือระยะทางจึงถูกตัดลงไปประมาณ 500 เมตร ดังนั้น
งบประมาณจึงลดลงเหลือประมาณหกล้านกว่าบาท ในขณะเดียวกัน ถนนสายนี้ก าลัง
อยู่ในขั้นตอนด าเนินการขอเปลี่ยนแปลง เพ่ือที่จะได้รับการอนุมัติเงินจัดสรร
งบประมาณจ านวนใหม่ ซึ่งในเร็วๆนี้จะไก้รับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งโค รงการทั้ง         
4 โครงการ โดยโครงการแรก ถนนงบประมาณสามล้านวันนี้เป็นวันที่ ประกาศผลผู้
รับจ้าง ว่าบริษัทไหนได้เป็นผู้ชนะการประกวด E-bidding ส่วนโครงการถนนสาย
แม่น้ ายาว ระหว่างหมู่ 6 ถึงหมู่ 4 นั้น ขณะนี้ก าลังด าเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ได้
กล่าวไปแล้ว และโครงการน้ าประปา โครงการแรกในหมู่ที่ 1 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การประกาศให้ผู้ที่สนใจ จะเข้ามาด าเนินการก่อสร้างให้ยื่นซองสอบราคา ส่วน
โครงการที่ 2 นั้น วันนี้จะด าเนินการในระบบ E-bidding คือโครงการน้ าประปาบ้าน
หมู่ที่ 2 ในขณะเดียวกัน เพ่ือเป็นการป้องกันก่อสร้างซ้ าซ้อน ในขณะที่ยังอยู่ใน
ระยะเวลาค้ าประกัน 2 ปี ก็เลยให้ช่างไปส ารวจ ซึ่งโครงการ 2 โครงการนี้ อยู่ใน
โครงการภาคบังคับ คือโครงการถนนก่อสร้าง และโครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณ
โฮ่งป่ายาง ซึ่งน้ าได้ท าให้ถนนเสีย แต่ว่าทางเรายังพอซ่อมแซมได้ ส่วนบริเวณใกล้ๆ
ฝายเตาปูนนั้น ซึ่งเดิมได้วางท่อแล้ว แต่ท่อเดิมได้รับความเสียหาย ทางเราก็ยังพอ
ซ่อมแซมได้อยู่ แต่ตอนนี้มีความจ าเป็น คือ เราได้ถนนลาดยางงบประมาณหกล้าน
กว่าบาท เป็นถนนลาดยางปูพ้ืนหินคลุกบดอัดแน่น หนา 20 เซนติเมตร แล้วปุทับ
ด้วย แอคบาติคคอนกรีต อีก 5 เซนติเมตร จากบ้านหมู่ 6 ถึงหมู่  4 ซึ่งทางฝ่าย
บริหารก็เห็นด้วยกับการวางท่อให้เป็นการถาวร โดยจะมีรูปแบบคือ จะวางกล่องแก
เบียนข้างล่าง แล้วก็มีการท า คสล. รูปตัวแอลด้านทุ่งนา เพ่ือป้องกันไม่ให้ท่อระบาย
น้ าเสียหายอีก จึงได้ขออนุมัติผ่านสภาในโครงการแรก 

  ขออนุมัติโอนงบปราณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.บ้านไหล่หินตะวันตกหมู่ที่ 6 บริเวณโฮ่งป่ายาง 
หลักการ ขออนุมัติโอนงบปราณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.บ้านไหล่หิน
ตะวันตก หมู่ที่6 บริเวณโฮ่งป่ายาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 15 เมตร เป็นจ านวนเงิน 87,000 บาท 
เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 รายจ่ายของแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา ไม่ ได้ก าหนดแผนในโหมดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่6 บริเวณ
โฮ่งป่ายาง เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ไม่สามารถ
ระบายน้ าได้ทัน และเกรงว่าอาจท าให้น้ าท่วมขังนาน อาจท าให้ต้นยางที่อนุรักษ์ไว้
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ตายได้ ท าให้เกิดน้ าเอ่อล้นท่วมขังบริเวณถนน จึงมีความจ าเป็นต้องวางท่อระบายน้ า
ดังกล่าว จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคการวางท่อระบายน้ า คสล.บ้านไหล่
หินตะวันตก หมู่ที่6 บริเวณโฮ่งป่ายาง จ านวนเงิน 87,000 บาท จึงขออนุญาต
เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในโหมดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ โอน-ลด เงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 
และงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ลอยกระทง เป็นจ านวนเงิน 59,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 59,000 
บาท โอนแล้วเป็นจ านวนเงิน 59,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
และโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมแผนงานโยธาและงาน
ก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 28,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนเป็นเงิน 172,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสาธารณูปโภครายการโครงการวางท่อ คสล.บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 
บริเวณโฮ่งป่ายาง โอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 87,000บาท รวมเป็นเงินโอน
ทั้งสิ้น 87,000 บาท 
2. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.บ้านไหล่หิน หมู่ที่2 บริเวณฝายเตาปูน 
หลักการ ขออนุมัติโอนงบปราณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.บ้านไหล่หิน 
หมู่ที่2 บริเวณฝายเตาปูน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
8 เมตร เป็นจ านวนเงิน 92,000 บาท 
เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 รายจ่ายของแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา ไม่ ได้ก าหนดแผนในโหมดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 บริเวณฝายเตา
ปูน เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ไม่สามารถ
ระบายน้ าได้ทัน และเกรงว่าอาจท าให้น้ าท่วมขังบริเวณถนน จึงมีความจ าเป็นต้อง
วางท่อระบายน้ าดังกล่าว จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคการวางท่อระบาย
น้ า คสล.บ้านไหล่หินหมู่ที่2 บริเวณฝายเตาปูน จ านวนเงิน 92,000 บาท จึงขอ
อนุญาตเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  รายจ่ายตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในโหมด
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ดังนี้  โอน -ลด เงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงาน
อุตสาหกรรมแผนงานโยธาและงานก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 92,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 172,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภครายการโครงการวางท่อ คสล.บ้านไหล่
หิน หมู่ที่ 2 บริเวณฝายเตาปูน โอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงิน 
92,000บาท รวมเป็นเงินโอนทั้งสิ้น 92,000บาท 
   ดังนั้นกระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอน
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ตามหลักการและเหตุผล จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน คณะผู้บริหาร
ประธานสภา     ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.บ้านไหล่หินตะวันตก 
หมู่ที่6 บริเวณโฮ่งป่ายาง งบประมาณจ านวน 87,000.-บาท และโครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล.บ้านไหล่หิน หมู่ที่2 บริเวณฝายเตาปูน งบประมาณจ านวน 
92,000.-บาท มีสมาชิกท่านใดซักถาม เรียนเชิญครับ 

สท.วสันต์  วรรณมณี  - จากที่ดูแบบแปลนอยากจะถามทางสภาว่า อยากจะขอความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
สมาชิกสภา   วัสดุที่ใช้แผ่นใยสังเคราะห ์จะใช้ส่วนไหนจุดไหนของงาน จึงขอค าชี้แจงครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภา     
นายณรงค์  เครือไหม  - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  เนื่องจากในประมาณการมีแผ่นใยสังเคราะห์แต่แบบแปลนนี้ไม่มี จึงขอเพ่ิมในแบบ 

แปลน ตามหลักวิชาช่างนั้นต้องมีใยสังเคราะห ์เพ่ือรองรับแกเบียน ซึ่งเวลาน้ า 
ผ่านชั้นหินจะท าให้ดินสไลด์ได้ จึงจ าเป็นต้องมีแผ่นใยสังเคราะห์ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - จากที่ผู้อ านวยการกองช่างได้อธิบาย แผ่นใยสังเคราะห์นั้นช่วยป้องกันการกัด
ประธานสภา   เซาะของน้ า มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม เรียนเชิญครับ 
นายธนา  แก้วจักร - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภา อยากจะสอบถามว่า ท าไมราคาของทัง้สองโครงการถึงได้มีราคาต่างกัน  
    15,000 บาท ขอสอบถามครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญท่านนายก ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ของความ
นายกเทศมนตรี   กรุณาดูประมาณการหน้า 1/1 ของโครงการที ่1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาด 80 จ านวน 15  ท่อน เป็นเงินรวม 38,128 บาท งานก าแพงปะท่อคอนกรตี 
เสริมเหล็ก เป็นเงิน 5}331 บาท งานกล่องแกเบียน จ านวน 15 กล่อง เป็นเงิน 
21,000 บาท งานลวดผูกเกาะ 30 บาท งานแผ่นใยสังเคราะห์ 30 ตารางเมตร 
เป็นเงิน 1,430 บาท งานหินใหญ่คละ 39 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 20,689 บาท 
โครงการที่ 2 งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 60 จ านวน 8 ท่อน 
งบประมาณ 13,184 บาท งานก าแพงปะท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเงิน 6,966 
บาท งานกล่องแกเบียนจ านวน 30 กล่อง เป็นเงิน 42,000 บาท ลวดผูกเกาะ 
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613 บาท แผ่นใยสังเคราะห์ 60 ตารางเมตร เป็นเงิน 2,861 บาท งานหินใหญ่
คละ 48 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 25,475 บาท เนื่องจากบริเวณโฮ่งป่ายางเป็นตลิ่ง
เตี้ย แต่บริเวณฝายเตาปูนเป็นตลิ่งสูง จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าครับ จึงเรียนมาเพ่ือ
ชี้แจงครับ     

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมไหมครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา 
นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านครับ อยากสอบ 
สมาชิกสภา   ถามว่าสามารถลดขนาดท่อทั้งสองโครงการได้ไหม เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายลงและ 

ป้องกันการใช้งบประมาณโดยใช่เหตุ ขอบคุณครับ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็กลัวว่าจะใช้งบประมาณสูงเกินไป ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภา  ท่านนายกได้ชี้แจงครับ   
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุ กท่าน ต้องขอ
นายกเทศมนตรี   ขอบคุณสมาชิกท่ีตั้งข้อสังเกตนะครับผม อยากจะขออนุญาตน าเรียนชี้แจงบริเวณ 

โฮ่งป่ายางก่อนนะครับ จะสังเกตเห็นว่ามีน้ าเยอะพอสมควร ถ้าหากฝนตกเยอะเกรง
ว่าจะระบายน้ าออกไม่ทัน และถ้าเพ่ิมขนาดของท่อจาก 60 เซนติเมตรเป็น 80 
เซนติเมตร ซึ่งมีราคาต่างกันไม่เยอะ ผมคิดว่าเราควรจะท าแบบดี และให้ใหญ่ไว้ก่อน 
เพ่ือที่จะระบายน้ าได้ทัน ส่วนบริเวณฝายเตาปูนเดิมใช้ท่อ 40 เซนติเมตรซึ่งระบาย
น้ าไม่ทัน จึงเพ่ิมขนาดของท่อเป็น 60 เซนติเมตร จะได้แก้ไขปัญหาน้ าไหลไม่ทันได้ 
ขณะนี้ก็ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่าขอให้เพ่ิมขนาดท่อที่บริเวณสะพานข้ามวัดไชย
มงคล ผมจึงน าข้อคิดเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจ พิจารณาในการท าโครงการใหม่ จึง
มาขอชี้แจงในที่ประชุมครับ ขอบคุณมากครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกท่านใดซักถามเพ่ิมเติมไหมครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา   
สท.ไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกทุกท่านครับ       
สมาชิกสภา ฝ่ายบริหารกองช่างท าถูกต้องแล้วครับที่เลือกท่อให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เพราะจะท า

ให้ระบายน้ าออกไดส้ะดวก และขอเน้นย้ าว่าการกระท านั้นอยากให้ท าในระดับดีที่สุด
และอยากให้ไปดูแลตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ วาระ 3 (ลงมติ) ขอมติในท่ีประขุม เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภา   พ.ศ.2561 จ านวน 2 โครงการ มีสมาขิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

พ.ศ.2561 ทั้ง 2 โครงการ ตามที่กล่าวไปข้างต้นจ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 
0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่านเรื่องที่เสนอ
ประธานสภา   ใหม่ เรื่องท่ี 1 เรื่อง รถตู้รับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่สามารถใช้การได้ 

เรื่องที่ 2 เรื่อง การด าเนินโครงการน้ าคือชีวิต ตามศาสตร์ของพระราชาสู่แปลง
เกษตรแบบผสมผสาน ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ 
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นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน เรื่องแรกใน
นายกเทศมนตรี   เรื่องรถรับส่งนักเรียน ที่ผ่านมารถมีการเสีย แต่ก็ซ่อมมาโดยตลอด แต่ในขณะนี้ 

อาการหนักหนาพอสมควร ซึ่งถ้าซ่อมก็อาจจะใช้เงินเยอะ ประมาณ 40,000 ถึง 
50,000 บาท แตป่ระเด็นคือว่าจะตั้งงบประมาณซื้อรถตู้ใหม่ กไ็ม่มีงบประมาณ 
เลยอยากจะน ามาหารือกับท่านสมาชิกท้ังหลายว่า ถ้าจะซ่อมก็ซ่อมให้ดีเลย หรือ 
ว่าจะซื้อใหม่แล้วท าให้เหมือนกับเทศบาลต าบลท่าผา ซึ่งใช้รับส่งนักท่องเที่ยวและ 
ราคาน่าจะไม่สูง และอยากจะหารือกับท่านเลขาว่ามีระเบียบเปิดหรือไม่ ถ้าจะซื้อ 
รถมือสอง เพราะเราอาจจะหางบประมาณไดง้่ายหน่อย ซึ่งขณะนี้ผู้ปกครองต้องมา 
สูงลูกหลานของตนเอง  อยากจะสอบถามไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของการขนส่งว่า   
ในเมื่อมีปัญหาก็ควรจะรีบแก้ไข  เพ่ือไม่ให้เกิดความเดือดร้อน  ซึ่งเรื่องของโรงเรียน  
เราอยากจะท าให้เป็นที่พึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ผู้ปกครอง  ประเด็นที่จะหารือ   
มีอยู่สามประเด็นคือ 1.ถ้าจะซ่อมก็ซ่อมให้ดีเลย น่าจะมีการเปลี่ยนเครื่องและชุดเกียร์ 
2.อาจจะสร้างรถขึ้นมาเหมือนกับเทศบาลต าบลท่าผา  3.สามารถจะซื้อรถเก่ามาท า
ใหม่ ส่วนเรื่องน้ าเกี่ยวกับการเกษตรซึ่งผมได้ไปประชุมร่วมกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริม  
ท่านมีความสนใจและแนวความคิดที่จะท าโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน  ซึ่งโครงการนี้มี
ประโยชน์คือ 1.สามารถลดการท่วมขังของน้ า 2. ถ้าหากถึงฤดูแล้งสามารถใช้น้ าใต้
ดินได้  อันนี้เขาน าเสนอมาว่าเราควรจะท าโครงการหรือไม่   แล้วก็โครงการศาสตร์
พระราชา น้ าคือชีวิต  เราจะต้องด าเนินการตามนโยบาย  ฝากปรึกษากับทางกองช่าง 
เกี่ยวกับน้ าเพ่ือการเกษตร  เราควรจะท าแบบไหน  อาจจะมีเรื่องการสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟ้า หรือว่าท าธนาคารน้ าใต้ดิน  ก็น าเสนอเข้าไปว่าจะท าตรงไหนก็
อยากจะหารือเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน คณะผู้บริหาร
ประธานสภา   ส าหรับเรื่องหารือเรื่องแรกเกี่ยวกับรถรับส่งนักเรียน ท่านนายกมีแนวคิด  

3 แบบคือ 1.ถ้าจะซ่อมต้องซ่อมให้ดีเลยงบประมาณประมาณ 50,000 บาท  
2.การสร้างแบบนักท่องเที่ยว 3.ซื้อรถมือสอง  ส าหรับผมคิดว่าเร็วที่สุดน่าจะเป็น 
การซ่อมนะครับมีสมาชิกท่านไหนจะซักถาม  เรียนเชิญครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ จริงๆแล้วเรื่อง รถรับส่งควรจะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและควรจะท าตั้งนาน

แล้ว เพราะว่ารถเสียมาโดยตลอด แต่เราก็เพิกเฉยกันมาตลอด จริงๆแล้วสามารถดึง
งบประมาณจากโครงสร้างพ้ืนฐานมาใช้ได้ และผมคิดว่าสมาชิกทุกท่านคงจะเห็น
พร้อมกันว่าควรจะซ่อมให้ดีที่สุด เพราะนั่นคือหน้าตาของเทศบาลเรา  เป็นสิ่งที่ทุกคน
มองเห็นจากสายตาประชาชน และอยากจะฝากไปถึงผู้บริหารว่า  เราหยิบโครงสร้าง
พ้ืนฐานตรงไหนก็ได้มาซ่อมก่อน เพ่ือเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วนครับ และอยากจะฝาก
ถึงนายกว่าเรื่องที่เราคุยกันว่า ท่านเคยวางแผนเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กไว้อย่างไร  
เพ่ือให้เป็นที่ดึงดูดใจของผู้ปกครองครับ  อยากจะฝากถึงผู้บริหารเพียงเท่านี้ครับ  
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านวสันต์ วรรณมณีด้วยครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามอีกไหม
ประธานสภา   ครับ  ขอเรียนเชิญครับ 
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นายมงคล  ช านาญการ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ผมเห็นด้วยกับท่านวสันต์ครับ  เราสมควรจะซ่อมให้มันดีเลยครับ  ในเมื่อพูดแล้วก ็

ควรจะซ่อมให้ดีไปเลย  แต่ถ้าหากกฎระเบียบเปิดก็ควรจะหารถตู้ไว้สักคันครับ     
แต่ตอนนี้เราควรจะเร่งซ่อมเพ่ือแก้ไขปัญหาก่อนครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ก่อนที่จะแจ้งเรื่องต่อไปขอเชิญท่านเลขาได้ชี้แจงกฎระเบียบในที่ประชุมครับ
ประธานสภา    
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้ร่วมเข้าร่วม 
ปลัดเทศบาล  ประชุมทุกท่าน ณ เวลานี้นะครับ ศูนย์เด็กเล็กในอ าเภอเกาะคาไม่มีรถรับส่งเลย  

ผู้ปกครองต้องมาส่งเอง  ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาแก้วมีรถรับส่ง 3 คัน  แต่เก็บ
ผู้ปกครองคนละ 220 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังพร้าวใช้
รถชาวบ้าน 2 คันและให้เทศบาลจ่ายให้วันละ 11 บาทต่อคนต่อวัน แต่ตอนนี้ท า
ไม่ได้เพราะ สตง.ไม่ให้ ก็เลยต้องเก็บจากผู้ปกครอง 300 บาทต่อเดือน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลท่าผาเก็บคนละ 350 บาทต่อคนต่อเดือน ส าหรับสายใต้และเก็บคนละ 
300 บาทต่อคนต่อเดือนส าหรับสายเหนือ มีองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนาที่
ซื้อรถรับส่งนักเรียนเหมือนเรา  ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลนาแส่งเก็บคนละ  
300 บาท ซึ่งตอนนี้มี 2 ที่ที่บริการฟรี คือองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หินและ
องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนาครับ และตอนนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามี
นักเรียนอยู่ทั้งหมด 42 คน หมู่ที่1 จ านวน 7 คน ผู้ปกครองรับส่งเอง 5 คน หมู่ที่2 
มีทั้งหมด 12 คนรับส่งเอง 11 คนมารับเฉพาะช่วงเย็น 1 คน หมู่ที่3 มี 4 คน   
รับส่งทั้งเช้าและเย็น 4 คน   หมู่ที่ 5 มี 2 คน เราไปรับตอนเช้าทั้ง 2 คนและตอน
เย็นผู้ปกครองมารับเอง  หมู่ที6่ มี 1 คน ผู้ปกครองรับส่งเองและมีนักเรียนจากต าบล
อ่ืนมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรา 2 คนอยู่บ้านป่าเหียง 1 คน และบ้านศิลา   
1 คน และจะขอพูดถึงเรื่องรถรับส่งนักเรียนของเราตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นมนุษย์
คนเราก็ประมาณคนอายุ 80 ปี  สภาพที่เห็นไม่ใช่แค่เครื่องยนต์เพียงอย่างเดียว 
เพราะเบาะก็พัง ประตูก็ไม่ดี  เราต้องยอมรับว่ามันซ่อมได้  แต่อย่างอ่ืนก็จะพังตามมา 
เช่นในเรื่องของสนิม และเรื่องซื้อรถมือสอง  ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราซื้อได้แต่ต้องขออนุมัติ 
แต่ตอนนี้เค้าไม่เห็นด้วยเพราะรถที่จะซื้อ จะได้มาตรฐานหรือไม่ และกรรมการตรวจ
รับกจ็ะเกิดความล าบากในการตรวจสอบ ผมยังถามเจ้าหน้าที่ของเราว่าขอบริจาคจาก
เจ้าหน้าที่ให้รวมกันซื้อ แล้วให้คนซื้อคนใดคนหนึ่งท าเรื่องบริจาคให้กับเทศบาล 
เพราะผมคิดว่าเราท าได้เท่านี้และท ามากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้ว เพราะว่าระเบียบมันไม่เปิด 
ผมมีเรื่องชี้แจ้งเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านเลขาปลัดครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา  
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกทุกท่านครับ  
นายกเทศมนตรี   รถตู้คันนี้ผมซื้อมาจากจังหวัดเชียงใหม่ อายุตอนนั้นก็ประมาณ 12 ปี และเราซื้อ 

มาอยู่กับเราอีก 8 ปี ที่ผมอยากจะน าเสนอ คือ ถ้าหากว่าเป็นรถเช่าราคาจะสูงไหม  
จึงอยากจะน าเสนอครับ แล้วก็รถคันนี้ เราอาจจะสร้างใหม่ โดยใช้งบประมาณไม่ 
เยอะ ถ้างบประมาณเยอะ เราก็ไม่ท า แต่ถ้าเป็นรถเช่า ท่านปลัดมีความคิดเห็น
อย่างไรครับ ระเบียบว่าด้วยเรื่องรถเช่า 
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สิบต ารวจตรีสุบิน   จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล   ทุกท่านครับ ระเบียบว่าด้วยเรื่องของรถเช่าโดยตรง เรายังไม่มีกลักเกณฑ์ เพราะ 

ตอนนี้เขาให้เราจัดซื้อได้อย่างเดียว  ที่เช่าได้ก็มีของกองบัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
ภาครัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้า แต่ของเรานั้นไม่สามารถเช่าได้ครับ เรามีหน้าที่ในการ 
จัดการศึกษา แต่เราไม่มีอ านาจหน้าที่ในการบริการรับส่ง การรับส่งเป็นเรื่องของ 
การบริการบุคคล การรับผิดชอบส่วนบุคคลครับ ขอบคุณครับ 

นายวสันต์   สรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ทุกท่าน เรามีความตั้งใจจะสร้างศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งได้วางโครงการไว้แต่ว่าตอนนี้เรา 

ได้ท ามาแล้ว แต่ถ้ามาหยุดไป ก็จะท าให้เกิดผลเสีย ดังนั้นเราจึงควรหาทางประคับ 
ประคองไว้ เพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป 

นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  และผู้ร่วม
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกท่าน นโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้เห็นพ้องกันว่าจะต้องสนับสนุน 

เรื่องการศึกษาให้ดีที่สุด แต่เราก็ปัญหาต่างๆเก่ียวกับสถานที่ ซ่ึงถ้าย้ายก็จะเกิด 
ปัญหาต่างๆ และบุตรหลานที่เข้าเรียนทีศู่นยพั์ฒนาเด็กเล็กหรือที่อ่ืน ก็เพราะ 
ผู้ปกครองท างานในเมืองจึงอาศัยเป็นทางผ่านไปส่งเรียน ดังนั้นเราจึงต้องมีการ 
รับส่งนักเรียนต่อไป  แต่ปัญหาอยู่ท่ีการรับส่งของเรา  ต้องลองไปปรึกษาว่าถ้าใช้ 
งบ 50,000 บาท  จะซ่อมได้ดีเพียงใด  แต่ถ้าซื้อคันใหม่ก็ต้องดูว่าแบบไหนดีกว่า 
แตก่ารรับส่งจะต้องมีต่อไป  ขอฝากความคิดเห็นถึงคนอื่นบ้างครับ 

นายสุนันท์  เกษณา   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
รองประธานสภา   ทุกท่าน ฝากเสนอเรื่องรถถ้าหากไม่ด าเนิน การนักเรียนลดแน่นอน เพราะ 

ผู้ปกครองได้ไว้วางใจให้บุตรหลานเรียนใกล้บ้าน  แตถ่้าหากเราจะซื้อใหม่ก็จัดตั้ง 
ผ้าป่าขอสมทบทุนจากพวกเราคนละเล็กละน้อยก็สามารถท าได้ครับ แต่ถ้าหากเรา 
จะเก็บผู้ปกครองก็ท าไม่ได้ ฝากความคิดเห็นถึงทุกท่านด้วยครับ 

นายธนา   แก้วจักร  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ทุกท่าน ผมมีความคิดอยู่ 2 อย่างครับคือ 1.ถ้าจะซ่อมก็ต้องซ่อมให้ดีครับและ 

2.ผมก็มีรถอยู่คันหนึ่งครับ เป็นรถตู้หัวจรวดใช้แก๊สซึ่ง เป็นรถของน้องชาย ถ้าหาก 
ว่าจะซื้อเราก็ต้องไปลองสอบถามก่อน หรือว่าอาจจะขอมอบ ต้องลองไปสอบถาม 
ก่อนครับ ขอบคุณครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - มีทา่นอื่นเสนอข้อหารือไหมครับ  เชิญท่านรองมงคลครับ 
ประธานสภา    
นายมงคล  แผ่นค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน และผู้ร่วม 
รองนายกเทศมนตรี  ประชุม ครับอย่างที่ท่าน สท.ธนา เสนอมา ส่วนที่ซ่อมได้ก็ซ่อมไปครับ สามารถใช้ 

ได้อยู่ครับ  แต่ถ้ามาจอดท้ิงไว้เลยก็เสียดายครับ  ส่วนรถที่บ้านแม่ฮวกก็ต้องไปลอง 
ถามดูก่อนครับ คือรถเอามาใช้แก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - มีท่านอื่นเสนอข้อหารือไหมครับ  สรุปว่าซ่อมด้วยและหาใหม่ด้วยครับ ต่อไปจะ 
ประธานสภา   เป็นเรื่องที ่2 ครับ หาหรือเรื่องด าเนินโครงการน้ าคือชีวิต ศาสตร์ของพระราชาสู่ 

แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐครับ เชิญครับ 
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นางนิตยา   ไชยสงัด  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้ร่วมเข้าร่วม 
นักจัดการงานทั่วไป  ประชุมทุกท่าน เนื่องจากได้รับหนังสือจากจังหวัดล าปาง โดยให้องค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการน้ าคือชีวิตศาสตร์ของพระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับก านันผู้ใหญ่บ้าน จัดท าประชุม
ประชาคม คัดเลือกผู้ที่ยากจนและต้องการด าเนินการแปลงเกษตร จึงได้น ามาหารือ
กับทางสภาว่ามีที่ดินใช้ส าหรับท าแปลงเกษตร โดยที่ดินนี้ต้องมีขนาด 5-10 ไร่ โดย
จะแบ่งให้คนที่ได้รับการคัดเลือกใช้คนละ 1-2 งาน จะเป็นที่ดินขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือที่ดินรกร้างว่างเปล่าของหมู่บ้าน ที่สาธารประโยชน์ ถ้ามีก็จะได้
ด าเนินการจัดท าโครงการค่ะ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ผมคิดว่า เราน่าจะมีการประชุมระหว่างสมาชิกเทศบาลกับก านันผู้ใหญ่บ้าน  
ประธานสภา   เพ่ือหาทางออกครับ 
สิบต ารวจตรีสุบิน   จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล   ทุกท่านครับ ปัญหาอยู่ที่เง่ือนไขครับ จะหาคนท่ีตรงตามเงื่อนไข และต้องการท า 

แบบนั้นยากครับ เราต้องไม่เอาคนที่ข้ีเกียจ จะต้องเอาคนที่หัวไวใจสู้ไปท า จึงจะ 
เห็นผลครับ ฝากด้วยครับ 

นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  และผู้ร่วม
นายกเทศมนตรี   ประชุม อย่างที่ท่านปลัดว่าครับ เราต้องเลือกคนที่หัวไวใจกล้า ต้องเอาคนที่ขยัน   

สู้งาน ส่วนในเรื่องของที่ดิน ผมคิดว่าน่าจะมีอยู่ บริเวณหลังวัดครับ แต่ปัญหาคือ  
คนที่จะเข้าร่วมโครงการของเราครับ ขอบคุณครับ 

นายธนา   แก้วจักร  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ทุกท่านครับ ผมไปดูงานท่ีเชียงใหม่มาครับ เป็นงานเกษตรภาคเหนือ เขาใช้โดม    

ซึ่งใช้ต้นทุนไม่เยอะแต่ได้ผลดี มีการใช้น้ าน้อย ซึ่งเหมาะกับการเกษตรครับ ใช้พ้ืนที่
ไม่มากแต่ได้ผลผลิตที่ดีครับ ต้นทุนไม่สูงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  และผู้ร่วม
นายกเทศมนตรี   ประชุม ผมขออนุญาตนะครับ เรื่องรถรับส่งนักเรียนครับขณะนี้มีผู้บริจาคแล้ว  

20,000 บาทครับ คือท่านรองมงคล 10,000 บาท  นายกอีก 10,000 บาท 
ตอนนี้ขาดอีก 10,000 บาท  เพราะรถรับส่งนักเรียนราคา 30,000 บาทซึ่ง 
ไดส้อบถามราคามาแล้วครับ  ตอนนี้ได้แล้วครับว่าครับสมาชิกสภาเทศบาลจะ 
บริจาคคนละ 1,000 บาท  เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูรถเย็นนี้ครับ  ขอบคุณครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน   จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล   ทุกท่านครับ ขอเพ่ิมเติมเรื่องโครงการครับ  ตอนนี้เราต้องปรึกษาหารือกันว่าเรามี 

ที่ดินหรือไม ่ ถ้ามีจึงจะด าเนินการประชาคมกับหมู่บ้าน  ปัญหาตอนนี้นะครับคือ 
1.ต้องหาคนที่จะเข้าร่วมโครงการให้ได้และ 2.คือต้องหาพื้นท่ีส าหรับโครงการและ 
พ้ืนที่ทีจ่ะท าได้ต้นใกล้กับแหล่งน้ าเพ่ือความสะดวก ถ้าหากไม่มีเราก็เลือกคนที่ลง 
ทะเบียนผู้มีรายได้น้อยมาเพ่ือให้เข้ากับเงื่อนไขครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - สรุปว่าเราไปร่วมประชุมกับแต่ละหมู่บ้านเพ่ือหาคนเข้าร่วมโครงการและหาที่ดิน 
ประธานสภา   ว่าได้กีไ่ร่ ได้กี่แปลง  ขอเชิญท่านวสันต์ครับ   
นายวสันต์  วรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ทุกท่าน ขอพูดถึงเรื่องแหล่งรองรับผลผลิตครับ กล่าวคือ ถ้าหากด าเนินการจน 



 - 12 - 

ได้รับผลผลิตแล้ว จะมีทีร่องรับผลผลิตของโครงการไหมครับ  ผมคิดว่าทีแรกก็คือ 
ที่โรงเรียนโดยในโรงเรียนก็ท าโครงการอยู่แล้ว  แต่ก็ยังหาสมาชิกผู้เข้าร่วมโครง 
การไม่ได้ครับ  ขอฝากสมาชิกด้วยครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - สรุปตามที่ว่ามานะครับ ต้องไปร่วมประชุมกับทาหมู่บ้าน เพ่ือหาที่ดินและผู้เข้า 
ประธานสภา   ร่วมโครงการครบั ขอเชิญท่านธนบัตร จักรค าครับ  
นายธนบัตร   จักรค า  - ผมจะขอเสนอว่า ถ้าเรามีงบประมาณจะจัดท าแผนเข้าไปได้หรือไม่  ผมอยากจะ 
รองประธานสภา   น าเสนอว่าอยากจะให้เทศบาลช่วยติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านที่มีจุดเสี่ยง 

สัก 2 จุด เพ่ือป้องกันการลักขโมยหรือการชนแล้วหน ี จะเป็นไปได้หรือไม ่ โดยที่ 
ผ่านมาฌาปนสถานบ้านเข้าซ้อน ก็เคยโดนขโมยสายไฟ  ผมจึงมองเห็นความส าคัญ 
ว่าควรติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการ 
แก้ปัญหา  ลองพิจารณาด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   จากที่รองประธานสภาเอ่ยมานี้  ผมก็เห็นด้วยกับปัญหาในการติดตั้งกล้องวงจรปิด 

ภายในหมู่บ้านของเรา  ถ้ามีเหตุเกิดข้ึนเราจะได้หาผู้กระท าความผิดได้ง่ายขึ้น 
ตอนนี้ชาวบ้านขอยื่นเรื่อง ขอเสาไฟฟ้า 2 ต้น เพราะไฟฟ้าไปไม่ถึงบ้าน  ส่วนเรื่องที่
สองนะครับขอพูดถึงเรื่องสถานีสูบน้ าอยากให้วาล์วอยู่ต่ าหน่อยเพราะตอนนี้วาล์วน้ า
อยู่สูงเกินไป  ซึ่งต้องใช้รถดับเพลิงของเราถึงจะเปิดได้จึงอยากให้ท าวาล์วน้ าที่ใช้
ส าหรับรถเล็กครับ  เพราะชาวบ้านก็ต้องการใช้  อีกเรื่องหนึ่งครับอยากให้ผู้บริหาร
กับกองช่างเข้าไปดูแก้ไขและซ่อมแซมฝายทุ่งซ่ีลี่ครับ  ตอนนี้น้ าได้เซาะขาดแล้วครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - มีท่านใดจะน าเสนออีกครับ ขอเชิญท่านสุธรรมครับ 
ประธานสภา 
นายสุธรรม   จ าปา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน และผู้ร่วม 
สมาขิกสภา   ประชุมครับ  ผมมีโครงการเสนอครับ  คือท่อระบายน้ าของทุ่งน้อยได้อุดตัน ขอให้ 

กองช่างไปตรวจสอบให้หน่อยครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอเชิญท่านประดิษฐ์ครับ 
ประธานสภา 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน และผู้ร่วม 
สมาชิกสภา   ประชุม ผมอยากจะเสนอโครงการที่จะต้องแก้ไขครับ  คือ ตรงต้นฝายบ้านมะกอก 

น่าจะมีกล่องแกเบียนไปกั้นให้กว้างขึ้น เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุครับ และเรื่องกล้อง 
วงจรปิดครับ ผมก็เห็นด้วยการที่เราจะติดครับ เพราะว่าถ้าเกิดปัญหาลักเล็ก 
ขโมยน้อย เราจะได้เห็นตัวผู้กระท าความผิดได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - มีท่านใดจะน าเสนอความคิดเห็นอีกไหมครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  และผู้ร่วม
นายกเทศมนตรี   ประชุม  ส าหรับโครงการแก้ไขปัญหาที่ท่านสมาชิกเสนอเข้ามาในที่ประชุมผมก็ได้ 

ให้เลขาจดไว้แล้วนะครับ  จะได้ด าเนินการในการส ารวจและน าเข้าในแผนเพ่ือหา
งบประมาณด าเนินการต่อไปครับ  ส าหรับผมก็มีเรื่องที่จะด าเนินการคือ  เรื่องซื้อรถ
มือสอง  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านนะครับ  เรื่องที่สองคือเรื่องการ
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ซ่อมแซมฝายเตาปูน เพราะว่าประตูน้ ารั่วควรได้รับการซ่อมแซมและโครงการวางท่อ
ระบายน้ า ที่วางท่อขนาด 60 เซนติเมตร  ประมาณ 90 ท่อน และโครงการวางท่อ
หน้าบ้านนายประสิทธิ์ น านนท์ และโครงการวางท่อบริเวณสามแยกและสี่แยกหมู่ที่6 
ตรงสะพานขา้มวัดไชยมงคลเพราะได้รับการร้องเรียนว่าน้ าขัง  ซึ่งต้องเปลี่ยนท่อให้มี
ขนาดใหญ่ข้ึน  มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้ด าเนินการขอไป  จากที่รองมงคลได้ประสานกับ
เพ่ือนของท่าน คือคุณทรงพล  เกี่ยวกับเรื่องไฟสาธารณะเปลี่ยนจากหลอดปกติ  เป็น
หลอดแอลอีดี  ซึ่งประหยัดไฟและน าเสนอไปว่าเปลี่ยนทั้งต าบลรวมทั้งโรงเรียนทั้ง
สองโรง และโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วอีกโครงการคือ  โครงการบ่อขยะ  ซึ่งผม
ได้น าไปเสนอที่ท้องถิ่นจังหวัดปรากฏว่ามีผ่านแค่ต าบลเราที่เดียวของทางล าปาง  
เกี่ยวกับโครงการที่ขอไปคือ 1.รถแทรคเตอร์หรือรถตักขยะ 2.รถขยะแบบอัดท้าย   
3.วันทุกใช้บรรทุกกิ่งไม้ หรือสิ่งที่ต้องการขนย้าย 4.รถกระบะ 2 ประตจู านวน 1 คัน 
5.เครื่องขัดแยกขยะและอาคารเก็บปุ๋ยหมักซึ่งมีเทศบาลเดียวที่ผ่านการอนุมัติ และ
เข้าเงื่อนไขคือเทศบาลต าบลไหล่หิน  ต่อมางบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้ขอไป
ประจ าปี 2562 คือถนนลาดยางจากหมู่ที่1 หมู่ที่2 ไปยังหมู่ที่3 ได้ขอไปที่
งบประมาณกองทุนชองโรงไฟฟ้า ซึ่งได้ล าดับที่6เพราะไม่ตรงกับเงื่อนไขคือ ไม่
เกี่ยวกับเรื่องน้ าและงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งของเราใช้งบประมาณ 
4,000,000บาท จึงได้น าเสนอไปที่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ถ้าหากว่าได้ก็
น่าจะด าเนินการในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งเราได้รับถ่ายโอนมา 3 เส้น คือเส้นไปทาง
บ้านมะกอก เส้นไปบ้านกิ่ว เส้นไปบ้านแม่ฮวก แต่ปรากฏว่าเขาเอาคืน แต่สายบ้าน
แม่ฮวกเขาไม่รับคืนเพราะว่ามันสั้น ประมาณ 600 เมตร นอกนั้นเป็นถนนท้องถิ่น  
ส่วนอื่นๆเป็นถนนถ่ายโอน  เราต้องเอามาดูแลเอง  ก็เลยเสนอไปในงบปี 2562 อีก
สาย หนึ่งคือสายหน้าเทศบาลซึ่งได้น าเสนอไปแล้ว  อยากจะบอกกับทุกท่านว่าผม
ตั้งใจท างานเพ่ือประโยชน์ของชาวบ้าน  และความดีที่ได้ก็ได้กับทุกท่าน  ส่วน
ตรงไหนที่ขาดตกบกพร่อง เช่น ถนนลูกรังเป็นหลุม  ก็ได้ด าเนินการแล้วเรียบร้อย
แล้วครับ และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตอนนี้ก็ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วครับ  
จึงขอน าเสนอในที่ประชุมครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอเชิญท่านวสันต์ครับ 
ประธานสภา 
นายวสันต์  วรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ทุกท่าน จะถามถึงความคืบหน้าโครงการครับส ารวจพ้ืนที่สาธารณะ  ซ่ึงสระที่ขุดมี 

ขนาด 40 × 40 เมตร  ซ่ึงเข้าไปในพ้ืนที่ของคนอ่ืน เลยขอให้เทศบาลท าหนังสือ 
ถึงส านักงานที่ดินให้ออกอนุมัติที่สาธารณะบริเวณรอบวัดครับ  ผมก็กลัวว่าจะมี 
ปัญหาและขอให้ช่วยเร่งหนังสือออกมาหน่อยครับ  และขอฝากถึงฝ่ายบริหารเรื่อง
การบริหารขยะ  ซึ่งได้ผลดีแต่ก็ยังขาดความต่อเนื่องและอาคารที่สร้างไว้ที่บ่อขยะ  
ว่าได้มีการใช้อะไรบ้าง และเราได้ใช้ประโยชน์ตรงที่เราได้ใช้งบประมาณลงไปหรือยัง
ครับ  ขอบคุณครับการไม่ได้ครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอเชิญท่านไพโรจน์ครับ 
ประธานสภา 
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นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกทุกท่านครับ  
สมาชิกสภา ขออนุญาตครับ  ผมขอเสริมเรื่องท่อน้ าทิ้งครับ  มี 2 ที่ครับคือ 1.ท่อน้ าทิ้งทีบ่้าน 

สันติสุขครับ ตรงบ้านนายวิรัตน์  2.บ้านนายสมบัติหมู่ที่5ครับ  ขอฝากด้วยครับ
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  และผู้ร่วม
นายกเทศมนตรี   ประชุม  ต้องขอบคุณทุกท่านที่น าเสนอเรื่องราวที่ต้องแก้ปัญหา  ในเรื่องที่สาธารณะ
    หลังวัดตอนนี้เราก็ได้น าเสนอไปที่ดินแล้วครับ  ส่วนประเด็นในเรื่องการก่อสร้างหลัง
    วัดก็ให้ช่างไปดูแล้วครับ ในเรื่องของบ่อและแท็งค์น้ าสูงประมาณ 25 เมตร ปรากฏ
    ว่าพ้ืนที่พอครับ  แต่ก็กลัวชาวบ้านจะหาว่าบุกรุกที่ของวัด  ประเด็นนี้อยากจะหารือ
    กับปลัดครับ ว่าเราจะท าได้มากน้อยเพียงใด ส่วนเรื่องที่ท่านไพโรจน์ได้น าเสนอเข้า
    มา ที่บ้านสันติสุขได้ให้ช่างไปส ารวจมาแล้วครับ  ส่วนที่บ้านกิ่วหมู่ที่5 ก็จะให้ช่างไป
    ส ารวจให้เร็วที่สุดครับ ขอบคุณครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอเชิญท่านเลขาครับ 
ประธานสภา 
สิบต ารวจตรีสุบิน   จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ ประเด็นปัญหาเรื่องพ้ืนที่หลังวัดครับ  คือวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล  

เทศบาลก็มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ต่างก็มีงบประมาณ  เราจะใช้เงินเราไปสอบเขตของ
วัดไม่ได้ครับ  การตรวจสอบก็ต้องเป็นของวัดครับ  แต่ถ้าเป็นหนังสือ นสร. ก็สามารถ
ไปสอบเขตได้ครับ  ตอนนี้ศาลสั่งจ าคุก 16 รายเนื่องจากรุกที่  ศาลจึงสั่งจ าคุกและ
รื้อถอนออก เพราะศาลให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ครับ ในช่วงนี้ก็จะให้กองช่างไปเช็ค
ครับว่าเป็นที่ของกรมเจ้าท่าหรือธรณีสงฆ์หรือ นสร.ครับ  ขอบคุณครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ทุกท่าน จะขอหารือโดยตรงครับ  คือห่วงเรื่องประปา ถ้าเป็นของเจ้าท่าหรือธรณีสงฆ์ 

ก็จะไม่มีสิทธิ์แตะต้องหรือยังไงครับ  แล้วเราจะมีที่ฝากไหมครับ  กลัวจะเป็นแบบนั้น
เลยอยากจะขอความชัดเจนครับ แต่ถ้าเป็นแบบที่ปลัดว่ามาผมก็สบายใจครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอเชิญท่านประดิษฐ์ครับ 
ประธานสภา 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน และผู้ร่วม 
สมาชิกสภา   ประชุม ผมมีเรื่องจะเสนอครับ คืออยากจะให้ช่างเข้าไปดูที่ล าเหมืองฮ่องหม้อ ว่ามีน้ า
    ขังแล้วเราจะท ายังไงให้น้ าเข้าไปในทุ่งนาได้ครับ  เลยอยากจะขอให้กองช่างเข้าไปดู
    ซึ่งเป็นปัญหานานนะครับ ซึ่งเขาไปทุบเพ่ือที่จะเอาน้ าไหลเข้าทุ่งนาของเขา จะเข้า
    ข่ายผิดไหมครับขอท่านชี้แจงครับ 
สิบต ารวจตรีสุบิน   จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล   ทุกท่านครับ ต้องดูว่ากรรมสิทธิ์เป็นของใครครับถ้าเป็นที่นาของเค้าเองเขาก็สามารถ
    ท าได ้และขอค่าใช้จ่ายในการทุบทิ้งได้ครับ แต่ถ้าเป็นที่สาธารณะ เราก็มีกรรมสิทธิ์
    เราก็สามารถแจ้งความได้ครับต้องไปดูก่อนว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของใครครับต้องดูว่าใคร
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    เป็นผู้ครอบครองที่ถูกต้องครับ ถ้าเป็นที่ดินส่วนบุคคลครับ เราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับตรง
    นั้นเลยครับ ขอบคุณครับ  
นายสุนันท์   เกษณา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
รองนายก   ต้องขอดูที่หนังสือเซ็นก ากับครับ  เราต้องมีหนังสือยินยอมถึงจะท าได้  ถ้ามีน้ าไหล 

เขาก็ต้องทุบทิ้ง เพราะน้ าจะท่วมข้าวของเขาตาย  เราพูต้องดูที่ต้นสายปลายเหตุ 
แต่ถ้าเราท าได้ก็ท าประตูปิดเปิดครับ ขอบคุณครับ 

 
สิบต ารวจตรีสุบิน   จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล   ทุกท่านครับ เป็นแบบนี้ก็ต้องถามผู้เฒ่าผู้แก่ครับ ว่าเค้าตกลงกันยังไงครับ และถ้า 

หากจะให้ดีกับท้ังสองฝ่ายผู้สร้างประตูเปิดปิดระบายน้ าครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ยังไงผมจะไปปรึกษากับสมาชิกน้ าครับ  ถ้าหากว่าจะใช้ประตูก็จะมาเสนอกับที่
ประธานสภา   ประชุมครับ  ขอเชิญสท.ล าดวนครับ 
นางล าดวน  จีนา   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   มีสองเรื่องท่ีอยากจะถามฝ่ายบริหารค่ะ เรื่องท่ีหนึ่งเรื่องน้ าประปาที่งบประมาณ 6 

ล้านบาท บ้านเข้าซ้อนผ่านใช่ไหมคะ  สามารถสั่งได้เลยใช่ไหมคะ  ส่วนเรื่องท่ีสอง 
คือโครงการจ่ายผ่านเงินสะสมสมทบกับรัฐบาล เรื่องท่ีขุดลอก เพราะตอนนี้ฤด ู
เกี่ยวข้าวก็จะหมดแล้ว เราสามารถท าโครงการได้เลยค่ะ  และจะได้ไปตอบค าถาม 
ชาวบ้าน  ขอบคุณค่ะ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  และผู้ร่วม
นายกเทศมนตรี   ประชุม  เกี่ยวกับเรื่องที ่สท.ล าดวนไดส้อบถามมาครับ  เรื่องน้ าประปาหมู่บ้านหมู่ 

ที1่ ขณะนี้ก าลังอยู่ในระบบ e-bidding ครับวันที่ 13 นี้ก็จะได้ผู้รับจ้างครับ  ส่วน 
เรื่องการขุดลอกตอนนี้ก็ได้เข้าไปด าเนินการละคับ ฝากถึงท่าน สท.สุธรรม  
ประสานกับเลขาด้วยครับขอบคุณครบั 

นายธีรชัย   ศรีวิชัย  - โครงการตัวนี้นายกได้พูดคุยด าเนินการแล้วครับ 
เลขานายก 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - การประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที ่1 ประจ าปี 2560 วันพุธที่ 29  
ประธานสภา   พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. บัดนี้ก็ถึงเวลาละครับ ผมต้อง 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ที่ได้ประชุมร่วมกัน  ขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุม  เวลา  12.30 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 


