
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปี 25๖1 

วันอังคารที่  27  กมุภาพันธ์  พ.ศ.25๖1 
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  รักดษิฐ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12. นางสุชัญญา 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 1 ครั้งที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖1 เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวดมนต์
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 25๖1        
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1  ประจ าปี 2560  
ประธานสภา เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ขอแก้ไข หน้าที่ 3 ค าพูดของผมครับ ในหัวข้อ

ที่ 2 โครงการวางท่อระบายน้ า คลส. บ้านไหล่หิน หมู่ 2 เปลี่ยนจากค าว่า ฝา เป็น 
ฝายครับ และขอเปิดหน้าที่ 9 ครับ ตรงค าว่าขอบคุณท่านเลขาปลัดครับ ขอให้ตัดค า
ว่าปลัดออกนะครับ หน้า 10 ครับ ตรงที่นายสุนันท์ เกษณา เปลี่ยนจากรองประสภา 
เป็นรองนายกครับ หน้าที่ 12 ต้องไปร่วมประชุมกับทาหมู่บ้าน ให้เปลี่ยนค าว่า ทา 
เป็นค าว่า ทาง ครับ มีท่านไหนจะขอแก้ไข เพ่ิมเติมหรือตัดออกไหมครับ เชิญท่าน
ประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ครับ  

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านครับ เปิดหน้าที่ 12 ครับ ค าพูดของกระผม บรรทัดที่2 

ครับ จากค าว่าต้นฝาย เป็นค าว่า คอฝาย ครับ เปิดหน้าที่ 14 ครับ บรรทัดที่ 4 ครับ 
เติมค าว่าปากเหมือง หลังค าว่าทุบครับ ตรงค าว่าไหลออก เป็นค าว่าไหลเข้าครับ และ
ค าว่าของเขา เป็นค าว่า นาของชาวบ้านบ้านทุ่งขามครับ ขอบคุณครับ  

นายไพโรจน์  ดวงชัย - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ค าพูดของผมในหน้าที่ 14 บรรทัดที่ 3 ครับ เติม

ค าว่า เรื่องนี้ก่อนค าว่าขอฝากครับ  ขอบคุณครับ 
นายวสันต์  วรรณมณี - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายวสันต์ วรรณมณีครับ เปิดไปหน้าที่13 ครับ 

ข้อความที่กระผมพูด บรรทัดที่ 4 ครับ ตัดค าว่า ให้ออกอนุมัติออกครับ และเติมค า
ว่า เพ่ือที่จะได้ออกมาส ารวจพื้นที่รอบๆวัดครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมครับ  
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุม และรับรองรายงานการ 

ประชุมสภาสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 3 ประจ าปี  2560  โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 
    ประจ าปี  2560  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาก าหนด การประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และก าหนด
วันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ซึ่งเรื่องนี้ครับ 
ประธานสภา เกี่ยวกับ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 24 ก าหนดให้ สภาเทศบาลได้จัดประชุม 

ปีละ 4 ครั้งครับ ที่ผ่านมาก็ก าหนดสมัยแรกของ ปี 2560 ก็เดือนกุมภาพันธ์ สมัยที่ 
2 ก็เดือนพฤษภาคม สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม สมัยที่ 4 ก็เดือนพฤศจิกายน ส่วนในปี 
2561นี้ เราจะยึดหลักเกณฑ์เดิมหรือว่าจะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงครับ ส่วน
กระผมก็ขออนุญาตเสนอความคิดเห็นนะครับ ในการประชุมของเราที่ผ่านมานะครับ 
ได้ก าหนดสมัยที่ 2 ในเดือนพฤษภาคมครับ รู้สึกว่าจะช้าไปครับ เพราะว่าเหตุการณ์
บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปครับถ้าหากว่าท านาก็ไม่ต้องรอน้ า ซึ่งปลายเดือนพฤษภาคมก็
เริ่มท านากันแล้วครับ หรือในเรื่องของการพิจารณาโครงการต่างๆ ถ้าหากเราประชุม
เดือนพฤษภาคมเหมือนเดิม คาดว่าจะไม่ทันครับ ซึ่งผมคิดว่า น่าจะเลื่อนมาประชุม
ในเดือนเมษายนได้ไหมครับ ในช่วงหลังสงกรานต์ครับ เพราะจะได้ทันเหตุการณ์ครับ 
ท่านอ่ืนมีความคิดเห็นแบบไหนบ้างครับ เรียนเชิญท่านมงคล ช านาญการครับ 

นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา   ทุกท่านครับส าหรับวาระการประชุมนี้ ผมคิดว่าคงเดิมน่าจะดีครับ เพราะต้นๆเดือน 

เมษายน ก็ไม่สามารถที่จะประชุมได้ เพราะติดงานสงกรานต์ แต่ผมว่าถ้าเราประชุม
เดือนพฤษภาคมครับ ก็ประชุมต้นๆเดือนพฤษภาคมก็ได้ครับ ไม่ต้องไปรอถึงปลาย
เดือนครับ ผมคิดว่าประชุมเหมือนเดิมครับ คือเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม 
และพฤศจิกายนครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านมงคล  ช านาญการครับ จากที่กระผมได้พูดถึงเรื่องการร่นประชุมเข้า 
ประธานสภา มาครับ สืบเนื่องจากปีที่แล้วครับ จะเรียกประชุมสมัยวิสามัญปลายเดือนมีนาคม 

หลายสิ่งหลายอย่างไม่พร้อมครับ เรียนเชิญท่านวสันต์  วรรณมณี ครับ 
นายวสันต์  วรรณมณี - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายวสันต์ วรรณมณี ครับ ผมก็มีความเห็นว่า 

ถ้าเริ่มหลังสงกรานต์ก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับ แต่ถ้าเราคงเดิมไว้  เราก็ได้บทเรียน และมี
ปัญหาตามมาหลายอย่างแล้วครับ เช่นการท านา ก็เหมือนที่ประธานสภาได้ให้เหตุผล
ครับ การท านาในตอนนี้ไม่ได้รอฝนเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ เมื่อก่อนค่อนข้างจะอิง
กับฟ้ากับฝน แต่ถ้าเราอยากจะแก้ไขปัญหาเหมืองฝาย เราก็ควรจะเปิดประชุมสภา
ก่อน ก็น่าจะจัดประชุมในเดือนเมษายน เป็นสิ่งที่เหมาะสมครับ กระผมเห็นด้วยกับ
ท่านประธานสภาครับ ที่จะเลื่อนประชุมสภาเป็นเดือนเมษายนครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านวสันต์ วรรณมณี  ครับ มีท่านอ่ืนไหมครับ เรียนเชิญท่านรอง
ประธานสภา   ประธานสภาครับ 
นายธนบัตร   จักรค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
รองประธานสภา   ทุกทา่นครับ ในเรื่องการก าหนัดการประชุมนั้น กระผมคิดว่าใช้ก าหนดการเดิมจะดี 

กว่าครับ เพราะเรื่องนี้เราจะย่นไปย่นมาไม่ได้ส าคัญครับ อยู่ที่สมาชิก อยู่ที่ความ
พร้อมของฝ่ายบริหารมากกว่าครับ เวลาเรามีปัญหาหรือเดือดร้อน ท่านสมาชิก
สามารถส่งเรื่องเข้ามาขอเปิดประชุมวิสามัญได้ครับ ถ้าหากว่าส าคัญและเร่งด่วน
จริงๆ ผมคิดว่าอยู่ที่ความพร้อมของฝ่ายบริหารมากกว่าครับ ทางฝ่ายสภาไม่มีปัญหา
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ครับ ถ้าหากมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนขึ้นมา จะขอเปิดประชุมวิสามัญเมื่อไหร่ก็ได้
ครับ ก าหนดการสมัยประชุมสามัญก าหนดไปตามระเบียบเท่านั้นเองครับ จะช้าหรือ
จะเร็วอยู่ที่ฝ่ายบริหารครับ ทุกครั้งที่ประชุมก็อยู่ที่ฝ่ายบริหารครับ ขอเลื่อนการ
ประชุมออกไป อาจจะติดธุระอย่างอ่ืน ปัญหาก็เลยไม่ได้อยู่ที่การประชุมสมัยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านรองประธานสภาครับ ที่ได้หารือเก่ียวกับก าหนดการประชุมสามัญครับ   
ประธานสภา มีท่านอ่ืนจะเสนอแนะอีกไหมครับ ตอนนี้เรามีอยู่สองทางเลือกในการก าหนดสมัย

ประชุมสมัยสามัญท่ี 2 ครับ คือ 1.เลือกเดือนเมษายน ทางเลือกที่ 2.ก็คือเลือกเดือน
พฤษภาคมตามเดิมครับ ส่วนสมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม สมัยที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 
กระผมก็มีความคิดว่าถ้าหากประชุมในเดือนพฤศจิกายน เราก็จะเข้าสู่ในฤดูเก็บเกี่ยว
ข้าวจะขอเลื่อนไปเดือนธันวาคมดีไหมครับท่านอื่นมีข้อคิดเห็นยังไงครับเรียนเชิญครับ 

นายมงคล   ช านาญการ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ น่าจะเอาคงเดิมครับ ไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เพราะว่าการประชุมใช้แค่วันเดียว ไม่ได้ใช้หลายวันครับ ขอบคุณครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณด้วยครับ สรุปว่าคงเดิมนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่ง คือการก าหนดการ 
ประธานสภา ประชุมสมัยแรกของปีถัดไป คือปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา คือเดือนกุมภาพันธ์ และคิดว่าก็

จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์เหมือนเดิมครับ สรุปว่าคงเดิมทุกอย่างนะครับ การประชุม
สมัยที่ 2 ก็เป็นเดือนพฤษภาคมเหมือนเดิม สมัยที่ 3 คือเดือนสิงหาคม และสมัยที่ 4 
คือเดือนพฤศจิกายนครับ และประชุมสมัยแรกของปี 2562 คือเดือนกุมภาพันธ์นะ
ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีพ.ศ.2561 และก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 
๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕61 ถึง วันที่ ๒8 

กุมภาพันธ์ ๒๕61 มีก าหนด ๒8 วัน 
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕61 ถึง วันที่ ๓0 

พฤษภาคม ๒๕61    มีก าหนด ๓๐ วัน 
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕61 ถึง วันที่ ๓๐ 

สิงหาคม ๒๕61     มีก าหนด ๓๐ วัน 
๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕61 ถึง วันที่ ๓๐ 

พฤศจิกายน   ๒๕61 มีก าหนด ๓๐ วัน 
๕. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕62 (ปีถัดไป) 

ก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕62 ถึง วันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕62 มี
ก าหนด ๒8 วัน 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   
พ.ศ.2561 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไปดังนี้  
๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕61 ถึง วันที่ ๒8 

กุมภาพันธ์ ๒๕61 มีก าหนด ๒8 วัน 
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๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕61 ถึง วันที่ ๓0 
พฤษภาคม ๒๕61    มีก าหนด ๓๐ วัน 

๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕61 ถึง วันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕61     มีก าหนด ๓๐ วัน 

๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕61 ถึง วันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน   ๒๕61 มีก าหนด ๓๐ วัน 

๕. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕62 (ปีถัดไป) 
ก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕62 ถึง วันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕62 มี
ก าหนด ๒8 วัน 

  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
ระเบียบวะระที่ 4   เรื่องท่ีน าเสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  พิจารณา 
ประธานสภา   โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขออนุมัติโอนเพิ่มเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ได้แก่ งานบริหารทั่วไป หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ โต๊ะประชุม
แบบมขีาพับ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ที่ 20,000 บาท ขอโอนเพ่ิมอีก 5,000 บาท รวม
เป็นเงิน 25,000 บาท ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
นายกเทศมนตรี กระผมขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ โต๊ะ
ประชุมแบบมีขาพับ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
หลักการ  ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561      
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ  - โต๊ะประชุมแบบมีขาพับ  ตั้งไว้
เป็นเงิน 2๐,๐๐๐.- บาท 
เหตุผล เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1        
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   - โต๊ะประชุมแบบมีขาพับ  ตั้งไว้เป็นเงิน 
2๐,๐๐๐.- บาท  เนื่องจากพัสดุได้สืบราคาครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าหากซื้อใน
ราคาตามที่ตั้งไว้ จะได้โต๊ะประชุมแบบมีขาพับที่เป็นไม้อัดเคลือบโฟเมก้า   โดยใน
ครั้งนี้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาเพ่ิมเพ่ือจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบสีขาพับชนิด
เหล็ก เพ่ือให้ได้โต๊ะที่ใช้ในการปฏิบัติราชการมีความคงทนแข็งแรงมากขึ้น ดังนั้นจึง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาเพ่ิมในรายการดังกล่าว คือ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ – โต๊ะประชุมแบบมีขาพับ 
จ านวน 5,000 บาท  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖1 ดังนี้   
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โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริหาร   งบประมาณ ตั้งไว้ 1,640,0๐๐.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 860,018.76 บาท โอนลดเป็นเงิน  5,๐๐๐.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 855,018.76 บาท รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 
5,๐๐๐.- บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะประชุมแบบมีขาพับ  
โอนเพิ่ม เป็นเงิน 5,0๐๐.- บาท รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น  5,0๐๐.- บาท(ห้า
พันบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงินค่าครุภัณฑ์ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะประชุม
แบบมีขาพับ ทั้งหมด  25,000.- บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) 
และการจ่ายเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ดล าปา งอนุ มั ติ แ ล้ ว  ประกอบระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเพ่ิมเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๖1 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการเหตุผลและ      
ค าชี้แจงข้างต้น จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้เสนอญัตติในที่ประชุมสภาครับ เรื่องนี้เป็นการขอโอน 
ประธานสภา เพ่ิมเงินงบประมาณเพ่ือซื้อโต๊ะประชุมแบบขาพับ ซึ่งได้ตั้งไว้ 20,000 บาท ส าหรับ

งบเดิมครับ ถ้าซื้อในราคาตามที่ตั้งไว้ จะได้โต๊ะประชุมแบบมีขาพับที่เป็นไม้อัด
เคลือบโฟเมก้า หากซื้อในราคาที่สูงกว่าก็เป็นขาเหล็กและปูพ้ืนโต๊ะด้วยแผ่นเหล็ก 
เพ่ือจะได้ความคงทนแข็งแรงมากขึ้น ท่านนายกจึงได้ขอโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย 
จ านวน 5,000 บาทครับ มีท่านใดสอบถาม เรียนเชิญท่านประดิษฐ์ครับ 

นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ แบบขอเสนอญัตติในครั้งนี้ ผมคิดว่าขาดรายละเอียดไปหลายๆอย่าง

ครับ เช่น จ านวนของโต๊ะ ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงของโต๊ะครับ         
แต่กระผมเห็นด้วยกับการจะซื้อโต๊ะของห้องประชุมนี้ครับ แต่ขอให้เพ่ิมรายละเอียด
เรื่อง จ านวนของโต๊ะ และขนาดของโต๊ะครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านประดิษฐ์ครับ ที่ได้เสนอญัตตินี้ก็ยังขาดรายละเอียดนะครับ มีท่านอื่น 
ประธานสภา มีข้อซักถามเพ่ิมเตมิไหมครับ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
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นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
นายกเทศมนตรี สืบเนื่องมาจากที่ได้สอบถามรายละเอียดตามโครงการที่ได้เสนอผ่านสภาไปแล้ว    

เป็นเงินงบประมาณ 20,000 บาท ในการซื้อโต๊ะแบบมีขาพับ ซึ่งทางฝ่ายบริหาร    
มีความเข้าใจว่าท่านคงจะได้อ่านเทศบัญญัติแล้ว ก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดในญัตติที่
เสนอใหม่  ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ จึงขออนุญาตชี้แจงในรายละเอียด          
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 หน้า8/33 รายการ     
โต๊ะประชุมแบบมีขาพับ เพ่ือจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบมีขาพับ จ านวน 10 ตัว ตั้งราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใบเสนอราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะ 
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 
โดยน ามาจากแผนพัฒนา ต าบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หน้า 
24 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้แจ้งรายละเอียดโต๊ะประชุมขาพับนะครับ มีจ านวน  
ประธานสภา 10 ตัวครับ กว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร ซึ่งเราตั้ง

ไว้ 20,000 บาท แต่อยากจะได้แบบที่ดีๆ ก็เลยขอโอนเพ่ิมงบประมาณ ให้เป็น 
25,000 บาท มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าหากว่าไม่มี ท่านใด
สอบถาม กระผมจะขอมติในท่ีประชุมเลยนะครับ 

ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้พิจารณาอนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ 
โต๊ะประชุมแบบมีขาพับ ตั้งไว้ 20,000 บาท ขอโอนเพิ่มอีก 5,000 บาท รวม
เป็นเงิน 25,000 บาท  จ านวน 12 เสียง ไม่เหน็ชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวะระที่ 5  เรื่องท่ีน าเสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  พิจารณา 
ประธานสภา   โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  

– อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท 
เพ่ือสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ขอโอนเงิน จ านวน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท  ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจง
และเสนอญัตติในที่ประขุมสภาครับ เรียนเชิญครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
นายกเทศมนตรี กระผมขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณาให้ความเห็นชอบโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังมีรายการดังนี้ 
  หลักการ  ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน – อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑ - ๖ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนิน
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ขอโอนเงิน จ านวน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท 
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เหตุผล  ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่          
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อ ง     
แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม ซึ่งกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงิน 20,000. - บาท 
โดยให้พิจารณาโอนงบประมาณรายการที่เหลือจ่ายจากการก่อหนี้หรือโครงการไม่มี
ความจ าเป็นต้องจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุนโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 26 และข้อ 27  ซึ่งเทศบัญญัติ
งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  ของเทศบาลต าบลไหล่หิน
ไม่ได้ก าหนดรายจ่าย   ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน          
– อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  ๑ - ๖ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท         
เพ่ือสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  จ านวน 12๐,๐๐๐.- บาท  ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
เพ่ือขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕61  โดยขอโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน – อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑ - ๖  หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนิน
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ขอโอนเงิน จ านวน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท 
ดังนี้ 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ จ านวน 3,00๐,0๐๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน จ านวน 1,823,941.- บาท โอนลดเป็นเงิน จ านวน 12๐,๐๐๐.- 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน จ านวน 1,703,941.-บาท รวมเป็นเงิน
ขอโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 12๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน – อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือสนับสนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ขอโอนเงิน
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินขอโอนทั้งสิ้น 
จ านวน 12๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
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ระเบียบข้อกฎหมาย ตามระเบียบกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตาม
มาตรา67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือ โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขอความ
เห็นชอบโอนเงินงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕61 ตามหลักการเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ส าหรับระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.1  พิจารณา โอนเงินงบ 
ประธานสภา ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้านหมู่ที่ ๑ - ๖ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินจ านวน ๑๒๐,๐๐๐.- 
บาท เพ่ือสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข มีหนังสือสั่งการมาครับ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือ
ประชุมครับ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ขอเรียนเชิญท่านธนาครับ 

นายธนา  แก้วจักร   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมอยากจะสอบถามเลยครับว่า เงินที่ได้ให้เขาไปครับ เขาจะเอาไป

ท าอะไรกันในโครงการกว้างๆ ครับและเป้าหมายของเราคืออะไรครับ ขอบคุณครับ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านธนา แก้วจักรด้วยครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ  
ประธานสภา   ขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาครับ  
นายธนบัตร   จักรค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
รองประธานสภา   ทุกท่านครับ ในเรื่องของค าสั่ง ถ้ามีเราก็ต้องท าตามครับ แต่ผมก็มีข้อสงสัยครับเกี่ยว 

กับโครงการพระราชด าริ ในด้านสาธารณสุข ซึ่งอย่างที่ท่านสท.ธนาถามครับ 
รายละเอียดของโครงการแต่ละหมู่บ้ าน คือเขาจะเอาไปท าอะไรครับในด้าน
สาธารณสุข ในเรื่องของจ านวนเงินเราสามารถอนุมัติให้ได้ครับ เพ่ืออุดหนุนด้าน
สาธารณสุขของหมู่บ้าน ก็คือ อสม.เป็นหลักครับ แต่จะเอาไปใช้อะไรครับ และจะเอา
เงินไปใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับการให้บริการชุมชน แต่เรามาดูแล้ว
ไม่มีรายละเอียดว่า หมู่บ้านละ 20,000 บาท แต่ละหมู่บ้านจะเอาไปใช้ท าอะไรบ้าง
ครับ ซึ่งกว้างไปครับ ผมอยากจะให้ ผอ.รพสต.ส่งรายละเอียดมาให้ดูครับ ว่าแต่ละ
หมู่บ้านจะเอาไปใช้ท าอะไรบ้างครับ  และตอนนี้ อสม.ในแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาครับ
คือเครื่องวัดความดันในแต่ละหมู่บ้านไม่เพียงพอครับ ถ้ามีมติหรือมีผลสรุปจาก    
ผอ.รพสต.ว่าแต่ละหมู่บ้านจะเอาไปท าอะไร ก็ขอให้แจ้งมาครับ อยากให้สมาชิก
ช่วยกันพิจารณาครับ ไม่ใช่ว่าเราไม่ให้นะครับ แต่เราอยากรู้จุดประสงค์ครับ ว่าแต่ละ
หมู่บ้านจะเอาไปท าอะไรครับ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ที่จริงแล้วท่านสท.ล าดวน 
ท่านก็เป็น อสม.ครับ เลยอยากจะขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นหน่อยครับ และจริงๆ
แล้ว น่าจะให้ผอ.รพสต.เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ จะได้ชี้แจงด้วยครับ ว่าจะเอาไป
ใช้ในด้านไหนครับ ขอให้ทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านรองประธานสภาด้วยครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีก  
ประธานสภา   ไหมครับ เรียนเชิญท่านมงคล  ช านาญการครับ 
นายมงคล  ช านาญการ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมก็มีข้อสงสัยอยากจะถามผู้อ านวยการกองคลัง

ครับ ถ้าหากว่าเราไปโอนลดเงินจากส่วนนี้ มันจะมีปัญหาในอนาคตไหมครับ ในเรื่อง
ของเงินเดือนพนักงานเทศบาลครับ ก็อยากจะสอบถาม ผอ.กองคลังครับ ในส่วนเรื่อง
ของโครงการของสาธารณสุขแต่ละหมู่บ้านครับ ผมก็เป็นห่วงครับ ในบางครั้ง
ผลประโยชน์ก็ไม่ดีเท่าที่ควรครับ ก็อยากจะให้ได้ประโยชน์ให้ดีที่สุดครับ อย่างซื้อ
อุปกรณ์ที่ อสม.จ าเป็นต้องใช้ครับ บางครั้งผมก็ไปสอบถาม อสม.บางท่าน เครื่องวัด
ความดันก็ไม่มีครับ ต้องไปยืมคนอ่ืนครับ ก็เลยอยากจะบอกว่าในส่วนเงินที่เรา
อุดหนุนไปให้ อยากให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านมงคล ช านาญการด้วยครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีก  
ประธานสภา ไหมครับ เรียนเชิญท่านประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ครับ 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา   และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ คือวันนั้นผมได้เข้าร่วมประชุมกับท่าน 

ผู้ใหญ่บ้านและท่านรองประธานที่บ้านมะกอก-นาบัวครับ เกี่ยวกับเงิน 20,000 บาท 
ของโครงการพระราชด าริในแต่ละหมู่บ้านครับ ว่าทางสาธารณสุข หรือว่าทาง รพสต.
ในจ านวนเงิน 20,000 บาท เขาให้เสนอโครงการ 3 โครงการครับ ผมคิดว่าถ้ามา
แบ่งกัน จะได้น้อยครับ 3 โครงการ ก็จะได้โครงการละ 7,000 กว่าบาทครับ เรื่อง
การซื้อเครื่องวัดความดันครับ ผมก็เห็นด้วย และวันที่ประชุมวันนั้น ผมก็ได้เสนอไป
ด้วยครับว่า ซื้อเครื่องพ่นยุง ผมคิดเหมือนกับท่านรองประธานครับ ว่าอยากให้ทาง   
รพสต.ระบุให้ชัดเจนครับ ว่าเราจะเอามาท าอะไร มาซื้ออะไรครับ แล้วเราค่อยมา
อนุมัติกันครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ด้วยครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม  
ประธานสภา   อีกไหมครับ เรียนเชิญท่าน สท.ล าดวน  จีนาครับ 
นางล าดวน   จีนา - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ โครงการที่เตรียมไว้ เขาก าหนดมาให้

หมู่บ้านละ 3 โครงการค่ะแต่ในต าบลไหล่หินของเรา ลงความเห็นว่า 3 โครงการที่เรา
จะเอา จะเลือกให้เหมือนกันทุกหมู่บ้าน เพ่ือที่ผลประโยชน์จะตกในหมู่บ้านของเราก็
คือ จะซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตภายในหมู่บ้านค่ะ และก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่
ได้เป็นห่วง อสม.ค่ะ โครงการที่ 1 คือ โครงการหมอชาวบ้านค่ะ ในแต่ละหมู่บ้าน 
อย่างหมู่ที่ 1 จะต้องมีผู้เข้าร่วมอบรม 25 ท่านค่ะ ก็มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ ค่าอาหาร
กลางวัน คนละ 50 บาท จ านวน 25 คน เป็นเงิน 1,250 บาทค่ะ และค่าอาหารว่าง 
2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จ านวน 25 คน  คิดเป็นเงิน 1,250 บาท ค่าวิทยากร 1 ท่าน 
ชั่วโมงละ 300 บาท จ านวน 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,800 บาท  ค่าวัสดุส านักงาน 
เอกสารความรู้แบบคัดกรอง 750 บาท ค่าอุปกรณ์วัดความดัน(เครื่องวัดความดัน) 2 
เครื่อง เป็นเงิน 3,600 บาท ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย 400 บาท รวมโครงการหมอ
ชาวบ้าน เป็นเงินทั้งสิ้น 9,050 บาท โครงการที่ 2 โครงการสืบสานพระราชนิทาน
สมเด็จย่าชุมชนต้านภัยมะเร็งเต้านมค่ะ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 25 ท่าน อายุ30-70 ปี 
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รายละเอียดของการใช้จ่าย อาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท จ านวน 25 คน 
เป็นเงิน 1,250 บาท ค่าวิทยากร 1,800 บาท ค่าวัสดุเอกสารมะเร็งเต้านม 450 
บาท ค่าป้ายโครงการ 300 บาท รวมเป็นเงิน 5,350 บาท และโครงการที่ 3 
โครงการหมู่บ้านไอโอดีน คือให้ความรู้เรื่องไอโอดีนกับผู้เข้าร่วมค่ะ มีผู้เข้าร่วมปบรม 
30 ท่าน รายละเอียดของการใช้จ่าย อาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท จ านวน 
30 คน เป็นเงิน 1,500 บาท  ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จ านวน 30 คน  
คิดเป็นเงิน 1,500 บาท ค่าวิทยากร จ านวน 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,800 บาท ค่าป้าย
โครงการ 300 บาท ชุดตรวจไอโอดีน 500 บาท รวมเป็นเงิน 5,600 บาท รวมทั้ง 
3 โครงการเป็นเงินทั้งหมด 20,000 บาท เพราะว่า 3 โครงการนี้ท าทั้งหมดในต าบล 
ไม่ได้แบ่งแต่ละหมู่บ้าน จะเอาเหมือนกันทั้ง 6 หมู่บ้านค่ะ เพราะว่า เราจะเอาเงินส่วน
ที่เหลือนี้ไปซื้อเครื่องวัดความดัน เนื่องจากเครื่องวัดความดันขาดแคลนค่ะ เมื่อก่อน
เราจะมีงบมาให้ 7,500 บาท แต่ตอนนี้เขาได้ตัดไปแล้วค่ะ แต่ก็ซื้อทุกปี ก็ได้น าเงิน
จากที่เขาได้บริจาคมาไปซื้อ อสม.ของเราก็เรียนได้ 1-2 วัน ก็ใช้แบบผิดๆถูก อาจจะ
ท าให้เครื่องเสียไป เลยท าให้ไม่พอใช้ค่ะ และพอดีมีโครงการนี้เข้ามา ก็ถือโอกาสท า
โครงการหมอชาวบ้านนี้ขึ้นมา ส่วนที่เหลือก็จะน าไปซื้อเครื่องวัดความดันค่ะ มีเรื่อง
ชี้แจงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่าน สท.ล าดวน  จีนาด้วยครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ  
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ต้องขอขอบคุณผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับที่ได้

สอบถามรายละเอียดและโครงการ ซึ่งทางฝ่ ายบริหารได้เสนอญัตติเ พ่ือโอน
งบประมาณเพ่ืออุดหนุนชุมชน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ในโครงการตาม
พระราชด าริ ก่อนอ่ืนผมต้องขออนุญาตชี้แจงที่มาของเงินงบประมาณ 120,000 
บาทนี้ครับ ทางรัฐบาลกลาง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้โอนเงินจ านวน 120,000 
บาท ให้กับเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือให้ด าเนินการตามโครงการที่ได้ มีหนังสือสั่ง
การ ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งเงินโอน
120,000 บาทนี้ เข้ามาในประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป แต่ในเทศบัญญัติงบประมาณ 
ปีพ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลไหล่หินของเรานั้น ไม่ได้ตั้งไว้ เมื่อทางส่วนกลางโอน
เงินประเภทนี้มา และเน้นย้ ามาแบบนี้ แต่ทางเทศบาลเราไม่มีโครงการรองรับในเทศ
บัญญัติ ดังนั้นเราจึงต้องตั้งโครงการขึ้นมาโดยโอนเงิน ซึ่งโอนเข้ามาในเงินอุดหนุน
ทั่วไป ในประเภทเดียวกันกับเงินเดือนและเงินค่าจ้างของพนักงานประจ าที่ว่าไว้ครับ 
ก็เพราะว่าเข้ามาในคลังเดียวกัน และเป็นเงินที่เข้ามาทั้งหมดแต่เราจะเอามาใช้ เรา
ต้องหาที่มาของเงินครับ ว่ามาจากไหน ซึ่งก็เป็นเงินของเทศบาลเราครับ แต่ว่าเรา
ได้รับโอนมา แต่การที่ท่านทั้งหลายเป็นห่วงครับ ว่าใช้แล้วเกิดประโยชน์หรือไม่ 
กระผมขอชี้แจงดังนี้ครับ ในแนวทางการปฏิบัติที่ก าชับมาคือ ตามหนังสือด่วนที่สุด 
ฉบับนี้นะครับ ข้อ 2 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินการตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข แนวทางปฏิบัติช่องกลางนะครับ คือ ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเขาได้
ชี้แจงมาว่า จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,775 แห่ง เพ่ือ
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สนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้าน แห่งละ 20,00 บาท โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
คณะกรรมการชุมชน จัดท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการอย่างท่ีท่านล าดวนได้ชี้แจงครับ  โดยจัดท าโครงการขอเสนอรับงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องผ่านการประชุมของชุมชนหมู่บ้าน ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพ้ืนที่ชุมชนหรือหมู่บ้าน ก็มีตัวอย่างเกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ ในด้านสาธารณสุขมาให้ดูด้วยครับ ว่ามีอะไรบ้าง ที่ท่านเป็น
ห่วงว่าจะใช้เงินโดนที่ได้รับประโยชน์น้อย ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการหมู่บ้านครับ 
ตัวอย่างโครงการนะครับ  

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
2. โครงการด้านสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
3. การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารี 
4. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
5. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพพลานมัยแม่และเด็ก ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
6. การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารี 
7. การควบคุมโรคมาลาเลีย   ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารี 
8. การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
9. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
10. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ของพระเจ้า 

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
11. โครงการรณรงค์และแก้ไชปัญหายาเสพติด To Be Number 1 ศูนย์

เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืนๆครับ ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่า ได้เงิน
มาแล้วจะต้องท าแบบนี้ และในฐานะเดียวกัน เราเป็นผู้ที่ดูแลงบประมาณ ก็อาจจะ
ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบโครงการ แต่ทางคระกรรมการหมู่บ้านต้องมีโครงการ
เพ่ือมารับเงินจ านวนนี้ หน้าที่หลักของเราคือต้องจัดสรรเงินให้เขาครับ กระผมจึงน า
เรียนในสภาเพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านนายกด้วยครับ ที่ได้ขี้แจงรายละเอียดขอโอนงบประมาณรายจ่ายครับ  
ประธานสภา อยากจะให้เลขานุการสภาได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ขอเรียนเชิญครับ 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ จากที่นายกได้น าเรียนในที่ประชุมครับ 

โครงการนี้ได้แจ้งเรามาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งตามเทศบัญญัติงบประมาณ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
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รายจ่าย ผู้บริหารจะต้องน าเสนอขออนุมัติต่อสภา ภายในวันที่  15 สิงหาคม         
ซึ่งหนังสือมาช้า และสภาเราก็อนุมัติในวาระ 1 2 3 หมดแล้ว หลังจากที่เราเสนอผู้ว่า
ไปแล้ว โครงการตัวนี้สั่งมาทีหลัง และอีกอย่างครับ ในข้อบังคับในการท าเรื่องย้าย ทุก
โครงการจะต้องอยู่ในแผนพัฒนา ซึ่งแผนพัฒนา ปี2561 - 2561 เราก็ท าไปแล้ว 
เราก็ต้องมาท าแผนพัฒนาเพ่ิมเติมอีก เพ่ือเอาโครงการนี้เข้าใส่ พอแผนพัฒนาได้รับ
การอนุมัติ ถึงจะต้องมาโอนเงินตัวนี้ได้ครับ จริงๆแล้วการโอนเงินนั้นในส่วนประเภท
รายจ่ายประจ า เป็นอ านาจของท่านนายก ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   
แต่ที่ต้องเอาเข้ามาในสภา เพราะว่ามีบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 76 ทวิ 
เขียนไว้ว่า การจะจ่ายเงินอุดหนุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา ที่เอาเข้าสภามา
ครับก็เพ่ือที่จะให้สภารับความเห็นชอบที่จะต้องจ่ายเงิน เพราะถ้าสภาไม่ให้ความเห็น
ชอบก็จ่ายเงินอุดหนุนหมู่บ้านไม่ได้ครับ ก็เลยต้องเอาเข้าสภา เพ่ือให้สภาอนุมัติให้
เห็นชอบ แต่ถ้าใช้ตามระเบียบจริงๆแล้ว ต้องใช้ระเบียบในข้อที่ 26 ซึ่งนายกเป็น
ผู้อนุมัติ แต่การจ่ายเงินต้องมาขอสภา เราก็เลยท าทีเดียวครับถ้าสภาให้ความเห็นชอบ
ก็สามารถโอนอนุมัติได้ครับ บางท่านอาจสงสัยว่าท าไมต้องเอาเข้าสภา ท าไมไม่จ่ายให้
หมู่บ้านไปเลย ที่ต้องเอาเข้าสภาก็เพราะว่ากฎหมายแผนขั้นตอนกระจายอ านาจเป็น
ตัวบังคับครับ เรามีหน้าที่ที่จะต้องท าตามขั้นตอน ถ้าหากว่าเราไม่ท า ก็จะมีหน่วยงาน
เข้ามาตรวจสอบอีก ขั้นตอนในการจ่ายเงินได้ จะต้องให้แต่ละหมู่บ้านไปท าประชาคม
และจัดโครงการขึ้นมา แล้วทางเทศบาลจึงจะจ่ายเงินตามโครงการที่ทางหมู่บ้านได้
เสนอครับ ก็อยากให้ท่านได้เข้าใจครับว่า ท าไมจึงต้องเอามาผ่านสภาครับขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาด้วยครับ ที่ได้ขี้แจงรายละเอียดครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้   
ประธานสภา มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ เรียนเชิญท่านธนา แก้วจักร์ครับ 
นายธนา  แก้วจักร   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ  ที่ท่านล าดวนพูดไปเมื่อกี้ เฉพาะพิธีกรก็หมดไป 5.400 บาทครับ ไหน

จะค่ากินค่าอ่ืนๆอีก ได้ผลประโยชน์ในแต่ละหมู่บ้านแค่ 80 คน เฉพาะพิธีกรก็หมด
เงินไป เงิน 20.000 บาท ถ้าเราจะเอาไปซื้อเครื่องวัดความดันอย่างที่ได้เสนอไปจะได้
ไหมครับ มันจะได้ผลประโยชน์เกือบทุกคนครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านธนา  แก้วจักรครับ ส าหรับเรื่องนี้ อยากจะขอเชิญท่านเลขานุการสภา    
ประธานสภา ได้ออกมาชี้แจงหน่อยครับ ขอเรียนเชิญครับ 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เป็นการบังคับมาครับ ถ้าจะท าโครงการตัวนี้ 

คือคุณต้องให้ความรู้ก่อนครับ ถ้าอยากได้เยอะ วิทยากรไม่ต้องรับเงินครับ หรือไม่ก็
อาหารกลางวันให้ท ากินกันเองครับ แต่ท่านต้องถูกบังคับให้ท าตามนี้ เมื่อกี้ได้สอบถาม
ท่านล าดวนเรื่องราคาเครื่องวัดความดันครับ ราคาเครื่องละ 1,800 บาท            
ซึ่งงบประมาณด้านครุภัณฑ์ที่ซื้อได้ ซื้อได้ 2 เครื่องต่อโอกาสครับ ถ้าหากว่าอยากได้
เยอะกว่านั้น ก็ต้องลดอย่างอ่ืนครับ เช่น ค่าวิทายกร ชั่วโมง 300 บาท ซึ่งความจริง
ตามระเบียบต้องไม่เกิน ชั่วโมงละ 600 บาท เรื่องรายการอาหาร เขาก าหนดไว้ไม่ให้
เกินมื้อละ 80 บาทต่อคน แต่เราเบิกมื้อละ 50 บาทต่อคน ซึ่งเขาบังคับให้เราต้อง
เบิกแบบนี้ครับ ถ้าหากว่าหมู่บ้านอยากได้ของที่เยอะๆ ต้องเป็นเรื่องของหมู่บ้านที่ต้อง
ไปบริหารจัดการกันเองครับ จู่ๆเราจะไปซื้อเครื่องวัดความดันทั้งหมด 10 เครื่อง   
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เป็นเงิน 18,000 บาท มันท าไม่ได้ครับ แต่ที่เราซื้อเครื่องวัดความดัน 2 เครื่องได้ 
เพราะว่า มันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอบรมครับ แต่ไม่ได้ซื้อในฐานะครุภัณฑ์ครับ     
นี่เป็นอุปกรณ์สาธิตเฉยๆนะครับ ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้โดยตรงครับ เพราะฉะนั้นเราซื้อ
โดยตรงไม่ได้ครับ ฉะนั้นอยู่ที่หมู่บ้านครับ ถ้าอยากจะได้เยอะๆ ก็จะต้องบริหารจัดการ
กันเองครับ แต่ต้องท าให้ถูกต้องตามระเบียบครับ เบิกตามรายการที่ขอมา ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอ่ืนๆ ท่านต้องมีของครบตามที่ท่านได้เสนิโครงการมาครับ มีรูป ป้าย
โครงการ ส่วนใหญ่ก็ขอให้ครบตามนี้ครับ แต่ถ้าจู่ๆจะเอาเงินไปซื้อเครื่องวัดความดัน 
1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท ผมรับประกันได้เลยครับว่า ท่านได้คืนเงินกันหมด
แน่นอนครับ แต่ถ้าท่านเดินตามที่ท่านขอมา ก็ไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าท่านอยากได้
เครื่องวัดความดันสัก 10 เครื่อง ก็ต้องอยู่ที่วิธีการที่เป็นไปให้ถูกต้องตามระเบียบ
ราชการครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านปลัดครับ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีบังคับมาครับ ก็มีหนังสือสั่งการเข้ามาใน 
ประธานสภา วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งเราก็พิจารณากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะน าไปเข้าแผน

ใหม่และก็โอนงบประมาณใหม่ครับ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญท่าน
ไพโรจน์ ดวงชัยครับ 

นายไพโรจน์  ดวงชัย เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการอบรมครับ 

ท าไมต้องมีการอบรมแต่ละหมู่บ้าน ค่าพิธีกรหมู่บ้านละ 1,800 บาท 6 หมู่บ้านก็เป็น
เงินเยอะครับ ถ้าหากว่าคนมันเยอะ ก็เอาทีละ 3 หมู่บ้านก็ได้ครับ หรือว่าเป็นระเบียบ
ของเขาครับ กระผมมีเรื่องสอบถามเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านไพโรจน์ครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ เขาสั่งการว่าท้องถิ่นต้องสนับสนุน 
ประธานสภา ให้ชุมชนและหมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท เรามี 6 หมู่บ้านก็เป็นเงิน 120,000 

บาทครับ ก็เลยเลือกเอา 3 โครงการอย่างที่กล่าวไปครับ มีท่านอ่ืนสอบถามเพ่ิมเติม
ไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้พิจารณา ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่อสนับสนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข          
ขอโอนเงิน จ านวน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง     
งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวะระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ในวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆนี้ มีท่านไหนจะเสนอเรื่องอะไรบ้างครับ เรียนเชิญ
ประธานสภา   ท่านไพโรจน์   ดวงชัยครับ 
นายไพโรจน์  ดวงชัย - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภา   คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายไพโรจน์  ดวงชัย  

อยากจะเรียนถามว่า โครงการที่น าเสนอไปแล้วไม่ผ่านครับ ผมมีข้อสงสัยว่า เงินของ
โครงการที่ไม่ผ่าน เราเอาไปไว้ที่ไหนครับ อย่างเช่นยกกรณีหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ที่ท าล า
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เหมืองความยาว 34 เมตร อยากจะทราบว่าท าไมทางฝ่ายบริหาร ต้องโยกย้ายงบไป
ที่อ่ืน ไปท าต่อที่อ่ืน อันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากครับอยากจะเรียนถามขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ท่านไพโรจน์สงสัย ว่าโครงการที่ไม่ผ่านนั้น เอาเงินไปไว้ที่ไหน โยกย้ายไปท า
ประธานสภา   โครงการอื่นหรือไม่ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกไหมครับ เรียนเชิญท่านวสันต์   

วรรณมณีครับ 
นายวสันต์   สรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ทุกท่านครับ อยากจะเพ ิ่มเติมตรงที่ท่านไฟโรจน์ถามครับ จริงๆแล้วท่านจะถามถึง 

โครงการที่ไม่ผ่าน ที่ไม่ได้เบิกจ่าย โครงการที่ทางสภาได้อนุมัติไปแล้ว และผู้รับเหมา
ได้ท าการก่อสร้างแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์ต่างๆ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ หรืออาจจะเป็น
เพราะเง่ือนไขอย่างอ่ืนก็แล้วแต่ ทางสมาชิกสภาก็อยากทราบว่า เงินจะต้องตกไปเป็น
เงินสะสมใช้หรือไม่ครับ หรือว่าเราสามารถตั้งโครงการขึ้นมาท าแทนโครงการตัวนั้น 
โดยขออนุมัติจากสภา และท่านไพโรจน์ก็ยกตัวอย่างเช่น ที่บ้านหมู่ที่ 5  ซึ่งไม่ผ่าน
การตรวจรับงาน ซึ่งเราก็ได้คุยกันไว้ในสภาว่า จะเอาเงินส่วนนั้นมาท าต่อในโครงการ
นั้น แต่ก็หายไปครับ จึงถูกทวงถามจากเจ้าของพ้ืนที่ครับ ว่าเงินตรงนั้นถูกบริหาร
โยกย้ายไปไหน อยากจะถามฝ่ายบริหารว่าท่านได้โยกย้ายเงินตรงนี้ ไปไว้โครงการ
ไหนอย่างไรครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านวสันต์  วรรณมณีครับ ในประเด็นนี้ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีก
ประธานสภา   ไหมครับ เงินที่ผ่านไปแล้ว แล้วไม่ได้ท าโครงการ เอาไปไว้ที่ไหนครับ ถ้าไม่มีก็เรียน 

เชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้สอบถามในเรื่องนี้

ครับ จริงๆแล้ว กระผมว่าท่านทั้งหลาย หรือบางท่านอาจจะลืมไปแล้วว่าท าอย่างไรไป
บ้างครับ จะขออธิบายในเบื้องต้น โดยทั่วไปครับ ว่าเงินงบประมาณเมื่อไม่ได้ใช้    ไป
ที่ไหน ขอตอบค าถามข้อนี้ก่อนครับ มันจะมีทางไปอยู่ 2 ทางครับ คือ 1.เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณก็ต้องตกไปเป็นเงินสะสม 2. ถ้าในปีงบประมาณ งบประมาณประเภท
เงินลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืนโดยที่นายกไม่
ผ่านสภาไม่ได้ครับ สภาต้องอนุมัติก่อนครับ 

ฉะนั้น เงินไม่ได้หายไปไหนหรอกครับ แต่กระผมก็ลืมเหมือนกันครับ ว่าเงิน
ส่วนนี้ตกไปเป ็นเงินสะสม หรือว่าโอนไปท าอย่างอ่ืนครับ เพราะฉะนั้นต้องไปค้นหาดู
ในเอกสารครับ ในเรื่องของการด าเนินงานของพัสดุ ของคลัง หรือไม่ก็อาจจะในการ
ประขุมสภาที่ผ่านมา แต่ผมตอบได้ชัดเจนในตอนนี้ว่า เงินไปที่ไหน ทรัพย์สินของหลวง 
ตกน้ าก็ไม่ไหล ตกไฟก็ไม่ไหม้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านถาม ผมก็อยากจะแนะน าว่า 
ทางแรกต้องไปดูที่เอกสารของเราเก่าๆครับ หรือผมจะให้เจ้าหน้าที่งบประมาณค้นหา
เอกสาร แต่ในการค้นหาก็จะใช้เวลานานหน่อยครับ ว่าเงินตรงนี้เป็นเงินสะสมหรือว่า
เงินโอนไปท าอะไรโดยที่ผ่านทางสภาครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ นายกได้ชี้แจงชัดเจนนะครับว่าโครงการที่ไม่ผ่านพอหมด
ประธานสภา   ปีงบประมาณอาจจะไปเป็นเงินสะสม หรือว่าเปลี่ยนงบไปท าโครงการอื่นโดยผ่านที่ 

ประชุมสภาของเราครับ ขอเชิญท่านปลัดครับ เลขานุการสภาได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
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สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล   ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เงินโครงการล าเหมือง บ้านหมู่ที่ 5 เป็นเงิน 

ที่อนุมัติจากสภาจ่ายผ่านเงินสะสม ท าท่ีบ้านมะกอก-นาบัวครับ ปรากฏว่าโครงการ 2 
ตัว ตัวที่ 1 คือ หมู่บ้านหมู่ที่ 5 ได้ท า และตัวที่ 2 คือ บ้านมะกอก-นาบัว  ได้ผู้รับจ้าง
แล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่เข้างานจนหมดเวลา ส่วนตัวของบ้านกิ่วหมู่ที่ 5 ได้ท า แต่ว่าไม่ได้
แจ้งล าดับขั้นตอนของการท า ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ท าสัญญาแล้วเข้าไปท า 
พอเราเข้าไปท าแล้ว เขาเข้าไปตรวจสอบโครงการ ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามรูปแบบ
รายการ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ถ้าจะเบิกจ่ายเงินได้ ก็จะต้องท าใหม่ให้เป็นไปตาม
รูปแบบรายการที่ก าหนด  ผู้รับจ้างก็บอกไม่ท า ก็เลยต้องเปลี่ยนโครงการกันอีก 1 
รอบ จากที่เราจะทุบ ก็เหลือแค่เทตรงพ้ืน และเงินสะสมที่เราพูดถึง มันไม่เหมือนเงิน
ในเทศบัญญัติ เงินสะสมคือเงินก้อนใหญ่ และไม่ใช่เงินที่จะสามารถแยกบอกเป็น
ประเภทได้ แต่ในเทศบัญญัติจะบอกถึงประเภทของเงินชัดเจน ซึ่งบางท่านถามว่าเงิน
ไปไหน กระผมตอบได้เลยครับว่าไม่ได้ไปไหน เพียงแต่ว่ากลับไปเป็นเงินสะสมที่ไม่มี
เนื้อความแยกบอกประเภท ถ้าหากว่าเราอยากจะทราบว่าเป็นเงินของตรงไหน เรา
ต้องกันเงินสะสมโครงการไว้ พอเงิน 2 ตัวนี้ที่เราไม่ได้กัน ก็จะกลับไปเป็นเงินก้อน
ใหญ่ก้อนเดิม แต่ถ้าหากว่าเราจะเอาไปใช้ เราก็ต้องขออนุมัติเงินจากที่สภา ดึงเงิน
ก้อนใหญ่นี้มาแยกอีกทีครับ ว่าจะใช้ตรงไหน งบประมาณกี่บาท เพราะข้อบังคับของ
เงินสะสมในระเบียบก าหนดไว้ว่า หลังจากที่สภาอนุมัติแล้วจะต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ ภายใน 1 ปี หลังจากที่สภาอนุมัติ ถ้าสภา
และผู้บริหารไม่ด าเนินการ โครงการนั้นให้ตกเป็นพับไป ค าว่าตกเป็นพับก็คือว่า เงิน
กลับไปอยู่ที่เงินสะสมเหมือนเดิมครับ เพราะฉะนั้น เงินก็อยู่ที่เดิมครับ ถ้าไม่ได้ดึงไปใช้ 
แต่กระผมไม่แน่ใจว่า โครงการแมชชิ่งฟันท าก่อนหรือว่าหลังโครงการนี้ ถ้าโครงการ 
แมชชิ่งฟันท าหลังโครงการนี้ แสดงว่าเงินโครงการนั้นได้กลายเป็นเงินสะสมและเราก็
ไปแยกจากเงินสะสมมาอีกทีครับ แต่ผมก็ไม่มั่นใจครับว่าโครงการตัวไหนท าก่อน      
ถ้าจะด าเนินโครงการต่อไป เราจะต้องไปปรับแผนพัฒนาก่อนครับ ซึ่งแผนพัฒนาปรับ
ยากมากครับ ข้อที่ 1 ครับ เราต้องปรับปรับแผนพัฒนาก่อน ข้อที่ 2 ถ้าหากว่า
แผนพัฒนาอนุมัติประกาศใช้แล้ว ท่านจะต้องมาท า 2 เรื่อง คือ 1. ถ้ามีเงินเหลือ    
ขอโอนเงิน 2. ขอใช้จ่ายเงินสะสมถ้าสามารถใช้จ่ายตามระเบียบได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านปลัดครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนทา่นประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ โครงการทั้ง  

3 โครงการที่มีปัญหากับผู้รับจ้างรายเดียวกัน ขออนุญาตไม่เอ่ยนามครับ โครงการล า
เหมืองหัวขวา 3 โครงการ  บ้านกิ่ว 1 โครงการ ซึ่งผู้รับจ้างรายเดียวกัน อันดับแรกท า
แล้วไม่เป็นไปตามรูปแบบในรายการ งานไม่ผ่านเราก็ไม่ได้จ่ายเงิน คือบ้านกิ่ว  และอีก 
3 โครงการนั้น ทิ้งงานเลยครับ ไม่ท างาน เงินก็เลยตกเป็นสะสม และเราก็เอามา
พิจารณาผ่านสภาใหม่ครับ ถ้าหากว่ามีผู้รับจ้างท าสัญญาแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนผู้
รับจ้างได้ครับ ต้องท าโครงการใหม่ และผมจ าไม่ได้ว่าตกเป็นเงินสะสมหรือว่าโอนงบ
มาเลยครับ และ 3 โครงการที่ล าเหมืองทุ่งหัวขวาไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเป็ น
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ของเดิม แต่ผู้รับจ้างละทิ้งงาน แต่ที่บ้านกิ่วหมู่ที่ 5 เขาท าเสร็จแล้ว แต่ไม่เป็นไปตาม
รูปแบบรายการ ตรงนี้เราก็ท้วงไปทางผู้รับจ้าง ว่าถ้าคุณจะทิ้งงาน ก็ต้องมาเสียค่ารื้อ
ถอน แต่ในขณะเดียวกัน เราก็มองว่ามันใช้ประโยชน์ได้อยู่ แต่เพียงว่าคุณภาพไม่ดี
เท่าที่ควรตามรูปแบบ เราก็ถือว่าเขาท าให้เราฟรี ในขณะเดียวกันเราก็คิดว่าจะท าให้
มันดีเท่าที่จะท าได้ นั่นคือตรงที่ช่างหรือคณะกรรมการจะไปทุบ เราก็เอางบประมาณ
ตัวเดิมไปซ่อมแซม และไปท าคานค้ ายันใหม่ แล้วที่ผู้รับเหมาท าเอาไว้ ตามแบบจะต้อง
มีดินถมด้านข้าง เราก็เลยใช้งบประมาณตัวนี้ไปเสริม ไปถมดินและท าคานเทเสริม 
ด้านหน้าก็ท าใหม่ ใช้งบประมาณหลักหมื่น ซึ่งถ้าหากว่าเราทุบ หรือว่าไม่ใช้ ก็เสียดาย
ครับ หลังจากใช้น้ าตั้งแต่วันนั้นก็ผ่านมาได้ประมาณ 1 ปี เข้าปีที่ 2 แล้วก็มา
เดือดร้อนในช่วงนี้ สาเหตุเขาบอกว่า เทปูนซีเมนต์พ้ืนสูงไป ท าให้น้ าไม่ผ่าน กระผมก็
ถามย้อนไปว่า ท าไมปีก่อนถึงผ่าน ถึงใช้ได้ครับ ก็ได้รับค าตอบมาว่า ถ้าน้ าเยอะก็ไม่มี
ปัญหา และช่วงนี้เป็นช่วงที่แย่งน้ ากัน คนที่ได้ที่ต่ าก็พยายามดึงน้ าไป ผมก็บอกเลย
ครับ ว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ทุบท้องเหมืองทิ้งเลย เอาปูนที่เทออกครับ เพราะว่าไม่ได้อยู่
ในรูปแบบโครงการและระยะเวลาค าประกัน และถ้าทุบผมก็จะเอางบประมาณ
ซ่อมแซมของเทศบาลประมาณ 3,000-4,000 บาท จ้างคนทุบเพ่ือที่จะแก้ปัญหา
ครับ แต่ชาวบ้านไม่ยอม บอกว่าจะไปทุบได้ยังไง ในเมื่อดีอยู่แล้ว ก็เกิดการขัดแย้งกัน
ขึ้นมา อีกกลุ่มก็จะทุบ อีกกลุ่มก็ไม่ให้ทุบ เพราะฉะนั้นก็เลยถามว่าจะให้ท ายังไง       
ก็ได้รับค าตอบมาว่า ให้ไปท าตัว L คันเหมืองให้มันสูงขึ้น เพ่ือดึงน้ าเข้า ท าแปลงให้
สูงขึ้น ความยาว 200 หว่าเมตร ใช้งบประมาณ 300,000 บาท และที่ส าคัญ
ต้องการท าในระยะเวลาตอนนี้ เพราะว่าข้าวไม่มีน้ า และเราจะเอาเงินที่ไหนครับ และ
ที่ส าคัญไม่มีในแผน และงบประมาณ300,000 บาท ผมก็เลยแนะน าว่ามีทางเลือก 2 
ทางครับ คือ 1 ทุบ และ 2 อาจจะท าเป็นไม้หลักกระสอบทรายแก้ปัญหาไปก่อน  
นายฝายก็เลยทุบ แต่ท่าน สท.ไพโรจน์ ไปบอกให้ชาวบ้านว่าไม่ให้ทุบ สรุปว่าไม่ให้ทุบ
ครับ ผมก็เลยแนะน าว่าจะใช้กระสอบทราย หรือจะเอาดินไปเสริมคัน ก็บอกว่าถ้าเอา
ดินไปเสริมคันก็ได้ ถ้าน้ าล้นก็ขาดอีก ผมก็แนะน าว่าเอาเป็นปีนปีหน้าได้ไหม ผมจะ
เสนอเข้าที่สภา เพราะตอนนี้เงินเราไม่มี ถ้าจะท าได้ก็แค่แก้ปัญหาเฉพาะเท่านั้น ท่าน 
สท.ไพโรจน์ก็ไม่ยอม บอกว่าจะท าให้ได้ ผมอยากจะขอความคิดเห็นจากสภาว่าเราควร
จะท ายังไงครับ ถ้าอยากจะใช้งบน้อย ผมก็ขอเสนอว่าให้เทศบาลซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ 
แล้วเจ้าของล าเหมืองทางบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ไปท ากันเองครับ ท่าน สท.ไพโรจน์ก็ไม่เอา
ครับ ปัญหามันอยู่ตรงนี้ ถ้าหากว่ามีเงิน ผมท าให้แน่นอนครับ ถ้าที่ผ่านมาผู้รับเหมา
ท างานเสร็จแล้ว น้ าไม่ไหลเข้าทุ่งนาเลย เราก็คงจะทุบทิ้งตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับ อันนี้
ก็เป็นเรื่องที่ต้องเล่าสู่กันฟังครับ ส่วนเรื่องงบประมาณอันนี้ไปที่ไหน หรือว่าทางฝ่าย
บริหารเอางบไปท าอย่างอ่ืน คงเป็นไปไม่ได้ครับ อย่างที่บอกครับ ถ้างบไม่กลายเป็น
เงินสะสม ก็โอนงบไปท าอย่างอ่ืนซึ่งก็ต้องผ่านสภาครับ โดยเฉพาะเงินงบประมาณ 
ประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือว่าค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างครับ ผู้บริหารไม่
สามารถท าอะไรได้ครับ นอกจากว่าจะให้ตกไปเป็นเงินสะสมครับ ขออนุญาตชี้แจงแต่
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้ชี้แจงท าให้เห็นภาพถึงปัญหาตรงนี้ครับ คือการเข้ามา 
ประธานสภา ด าเนินการของผู้รับเหมาไม่ได้แจ้งให้ทางช่างไปดูก่อนครับ โดยเฉพาะที่เทพ้ืนให้สูง

ขึ้นมา และปัญหาเรื่องนี้ การแก้ปัญหา ระหว่างการทุบ โดยใช้งบประมาณ 3,000 
บาท หรือการสร้างตัวแอล 300 เมตร ใช้งบประมาณ 300,000 บาท กระผมคิดว่า
ทุบเลยดีกว่าครับ ทุบให้น้ าไหลครับ ขุดดินลงไปอีกแล้วค่อยเทใหม่ ในประเด็นนี้มีใคร
จะสอบถามไหมครับ เรียนเชิญท่านไพโรจน์ครับ 

นายไพโรจน์  ดวงชัย - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ 
สมาชิกสภา   ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่องนี้ผมได้ไปสอบถามผู้คนในหมู่บ้าน หมู่ 

ที่ 5 ละครับ ทางผู้ใหญ่และลูกเหมืองพูดว่าการท่ีไปท าลายแบบนั้น เขาไม่ยอม เพราะ
ท าแล้วก็แล้วไปเลย อีกฝ่ายหึ่งต้องการจะให้น้ าไหลผ่านไปได้ ผมก็เลยเสนอแบบนายก
ไปครับ ว่าท าเป็นตอนๆ ชาวบ้านก็ไม่ยอม  อีกฝ่ายก็ไม่ยอม ส่วนอีกฝ่ายก็บอกว่าดี
แล้วที่ท าเป็นตอนๆ หรือว่าน ากระสอบทรายมากั้นไว้ก็ได้ ปีนี้ผ่านไป ปีหน้าค่อยตั้ง
งบประมาณใหม่ ที่กระผมพูด เพ่ือให้ทุกคนทราบว่า ความเดือดร้อนของชาวบ้านมี
ประมาณนี้ มีเรื่องจะข้ีแจงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านไพโรจน์ครับ ที่กระผมว่าทุบ เพราะว่า ถ้าเราทุบไปแล้ว เราก็เทใหม่ 
ประธานสภา โดยการขุดดินลงไปอีก ให้พ้ืนซีเมนต์เท่ากับท้องเหมือง คงใช้งบประมาณไม่เกิน 

100,000 บาท ค่าจ้างรวมกับค่าก่อสร้าง ทางเลือกท่ีดีที่สุด เชิญท่านมงคลครับ 
นายมงคล  ช านาญการ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา  ทุกท่านครับ ผมขอเสริมเรื่องของล าเหมืองตัวนี้ครับ พอดีผมก็พอจะคลุกคลีกับผู้ใหญ่

ทรงพลครับ ผู้ใหญ่ทรงพลก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ ถ้าหากว่ามีประชุมสภา ก็อยากจะ
เสนอว่าให้เทด้านหน้าให้ท าตัวยูให้ชนกับตัวเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งระยะห่างประมาณ 50 
เมตรครับ   เนื่องจากปัญหาคันเหมืองเดิมต่ ากว่าพ้ืนที่เทใหม่ท าให้น้ าไม่เข้าล าเหมือง 
น้ าจะได้ล้นมาหาล าเหมืองของเราครับ กระผมก าลังจะปรึกษากับ สท.วสันต์ แต่ก็ยัง
ไม่ได้พูดครับ เพราะพ่ึงคิดได้เมื่อกี้ครับ ไม่จ าเป็นต้องทุบทิ้งครับ แค่เทให้ชนกับล า
เหมืองเก่าครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านมงคลครับ  เรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ 200 กว่าเมตร อันนี้คือ 

สท.ไพโรจน์เป็นคนประมาณครับ ถ้าหากว่าเราไม่ผูกติดกับสิ่งที่เราสร้างไปแล้ว ถ้าเรา
มองลึกลงไปว่า ต้องแก้ไขให้ตรงจุดกับปัญหา  ผมว่าปัญหาปัจจุบันคือ น้ าไม่ไหลครับ 
พอเราเสริมให้สูงขึ้น ล าเหมืองก็จะขาดช ารุดครับ ผมคิดว่าเราควรจะแก้ปัญหาให้ตรง
จุดครับ นั่นคือปีนี้เราท าอะไรไม่ได้แล้วครับ จะแก้ปัญหาในปีนี้ได้ก็คือ ต้องเสริมคันให้
มันสูงขึ้น เพ่ิมที่ตะให้น้ าผ่านไปก่อน ที่จะแก้ปัญหาได้ กระผมว่าต้องตัดครับ ไม่ใช่ทุบ
นะครับ ต้องตัดครับแล้วก็ขุดให้มันลึกลงไป และเทใหม่ขึ้นมาครับ และผมก็ปรึกษากับ
ช่างแล้ว เขาก็บอกว่าวิธีนี้ดีที่สุด เราเทเฉเพาะพ้ืนและให้เสริมกับผนังด้านข้าง ซึ่งจะ
กดให้ล าเหมืองนั้นต่ าลง วิธีนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดครับ เราไม่ได้ไปท าลายครับ 
เราจะท าให้มันดีขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ตอนนี้ครับ เพราะงบประมาณของเราไม่มี
ครับ ถ้าเราลดท้องล าเหมืองลง ขุดให้ลึก และเทให้ได้ระดับ ความแข็งแรงก็ให้ช่างดู 
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และใช้เงินงบประมาณน้อยกว่า ประมาณ 30 กว่าเมตร กับท า 200 กว่าเมตร ลอง
คิดดูครับ เราจะแก้ปัญหาตรงจุดครับ แต่ถ้าสมาชิกเหมืองฝายไม่ให้ทุบแล้วจะมาท า
คาน เราก็ต้องบอกเขาไปครับว่า ถ้าคานก็จะต้องใช้เวลาท านานหน่อยครับ จะต้อง
ซ่อมทีละ 5 เมตร 10 เมตรก็ไม่ไหวนะครับ ท าก็ต้องท าทีเดียวให้ดีไปเลยครับ เราก็
ต้องช่วยกันคิดครับ บางครั้งก็คิดแทนชาวบ้านด้วยครับ ชาวบ้านอาจจะมองอีกมุมหนึ่ง 
เราก็ต้องมองอีกมุมหนึ่ง และเราก็ต้องมาสรุปกันให้ได้ครับ แล้วก็ปรึกษากับช่างให้เข้า
ไปดูด้วยครับ ว่าแบบไหนดีที่สุด อย่างที่บอกไปครับ ส าหรับผมแล้วการแก้ปัญหาที่ตรง
จุด อยู่ที่ล าเหมืองมันสูงครับ คือ เราต้องทุบแล้วก็เทใหม่ให้ได้ระดับครับ จึ่งอยากจะ
เสนอในที่ประชุมให้ช่วยกันพิจารณาครับ ขอบคุณครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ  ส าหรับเรื่องนี้ผมก็ยืนยันนะครับว่า ให้ทุบและขุดให้ลึกลง 
ประธานสภา ไปอีก 10-15 เซนติเมตร และเทใหม่ให้ได้ระดับครับ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด

ครับ ถ้าหากว่าเสริมคาน ถ้าน้ ามาเยอะๆก็จะท าให้ล าเหมืองขาดครับ การแก้ไขปัญหา
ที่ตรงจุดก็คือ ตัดแล้วก็ท าใหม่เพ่ือให้ได้ระดับครับ เรียนเชิญท่านสุนันท์ เกษณาครับ 

นายสุนันท์   เกษณา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนั้นที่เขาเข้ามาหานี่ เขาไม่ได้มุ่งหมายว่าจะต้อง

ตัดหรือทุบ ก็สื่อสารไปไม่ตรงกัน ต้นตอคือเขาอยากถามว่างบประมาณตัวนี้ไปไหน
ครับ ก็มาบอกว่าหน้าแล้งไม่มีน้ า ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ พอหน้าฝนน้ าเยอะก็ไม่
เอาน้ าอีก ซึ่งเขาก็แบ่งน้ ามาตามส่วนและบ้านกิ่วหมู่ที่ 5 ท านาเยอะ ผมก็เสนอว่าให้
ยกขึ้น เขาก็ไม่เอาอีก จะทุบก็ไม่ให้ทุบอีกครับ ของบประมารปีหน้าอย่างเดียวครับ 
กระผมก็ขอแสดงความคิดเห็นเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านรองสุนันท์ครับ เราก็ถือว่าได้ข้อสรุปในประเด็นนี้นะครับ ต่อไปครับ  
ประธานสภา มีเรื่องอ่ืนไหมครับที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาของเราครับ เชิญท่านสวันต์ครับ 
นายวสันต์  วรรณมณี - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายวสันต์ วรรณมณีครับ กระผมก็มีเรื่องที่จะมา

เล่าและไม่อยากให้เราปล่อยให้ผ่านไปครับ เพราะมันเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของเทศบาลเรา
ครับ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ ท่านสมาชิกหลายๆท่าน หรือท่านผู้บริหารอาจจะ
ทราบแล้ว แต่ไม่ทราบว่าท่านประธานสภาจะทราบรึยังนะครับ ว่าได้รับแจ้งจาก
ผู้รับเหมาครับ ว่าทางที่ไปบ่อเผา ถูกลอบเผาป้ายครับ ซึ่งวันนั้นก็ได้ออกไปดูครับ ทั้ง
ก านัน ผู้ ใหญ่บ้านครับ ซึ่งเกิดขึ้นในพ้ืนที่ เรา และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เสียง
วิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เกิดข้ึนที่เทศบาลเอางบประมาณลงไป เป็นผลลบครับ เมื่อมีการ
เผาป้ายนั่นคือเป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยกับเทศบาลเราที่เอางบไปท าตรงนั้นครับ 
ก็อยากจะเล่าให้สมาขิกฟังครับ การที่เราเอางบประมาณไปท าตรงนั้น มันอาจจะถูกใน
ตรงที่ความคิดของผู้บริหาร แต่ทางชาวบ้านอาจจะมองอีกส่วนหนึ่ง  ก็เลยเกิดการ
ต่อต้านกันเกิดขึ้น ตรงนี้สมาชิกสภาทั้ง 2 เขต ต้องยอมรับในความเป็นจริงครับ ซึ่งก็
โดนต าหนิอย่างหนักเลยครับ ถึงผลงานที่ออกมาในที่เกิดเหตุครับ พูดถึงสภาเราครับ
ว่าใช้ไม่ได้เลย นี่คือเสียงที่สะท้อนมาถึงเราครับ ซึ่งเราก็ต้องยอมรับในความเป็นจริง
ครับ ที่เราท าไปด้วยการอนุมัติจากที่สภาจริง และชาวบ้านเขาก็ไม่ได้คิดเหมือนเรา
ครับ เขาบอกว่างานในโครงสร้างพ้ืนฐานในหมู่บ้านมีเยอะแยะครับ ท าไมไม่ท ากัน 
เลือกไปเทยางตรงที่บ่อขยะครับ มันเป็นการแสดงออกให้เห็นด้วยกับสภาในขุดนี้ที่
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ท างานแบบนี้ ก็ได้เกิดการต่อต้านขึ้น ก็เป็นเรื่องที่ต้องเก็บมาคิดว่า ต่อไปนี้จะท าอะไร
ต้องคิดกันครับ ว่าผลประโยชน์เกิดข้ึนกับชาวบ้านมากน้อยเพียงใดครับ ในขณะนี้ครับ
เราโดนถูกด่าค่อนข้างจะแรงครับ ตั้งแต่ท่านบริหารลงมาเลยครับ ก็คงต้องน้อมรับใน
ค าวิพากษ์วิจารณ์ครับ ยอมรับในสิ่งที่เราได้ท าลงไปครับ เราก็ไม่สามารถจับได้ว่าใคร
เป็นผู้กระท าครับ ซึ่งผม ท่านก านัน และผู้ใหญ่บ้านกว่าจะรู้ข่าวก็เกิดเรื่องได้ 2 วัน
แล้วครับ ถึงได้เข้าไปดูครับ และได้ถามผู้รับเหมาในหลายๆเรื่อง ก็อยากจะฝากถึงท่าน
นายกด้วยครับ ว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ไม่ควรเพิกเฉยและมองข้ามไป เพราะนั่น
คือการแสดงออก ต่อต้านอย่างหนึ่งครับ อยากจะฝากเพ่ือนสมาขิกเราทุกท่านครับ ว่า
ต่อไปนี้เราคงต้องรอบคอบในการอนุมัติโครงการต่างๆให้คลอบคลุมถึงผลประโยชน์กับ
พ่ีน้องชาวบ้านมากขึ้นครับ อยากจะน าเรียนในที่ประชุมสภาให้รับทราบเพียงเท่านี้
ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านวสันต์ วรรณมณีครับ ส าหรับกรณีลักลอบเผาป้ายไวนิลป้ายขยะนี้ ซึ่งไม่ 
ประธานสภา เคยเกิดขึ้น เราไม่รู้ว่าใช้งบประมาณส่วนไหนในการก่อสร้าง อยากจะให้ท่าน

เลขานุการสภาได้ชี้แจงว่าเราเอางบส่วนไหนด าเนินการครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรง  
ปลัดเทศบาล เกียรติทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ระหว่าง 4 ปีที่ผ่านมาโครงการ

ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สภาเราเคยอนุมัติโครงการนี้หรือป่าวครับ ไม่มีนะครับ 
โครงการนี้เราขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปเมื่อปี พ.ศ.25559 ซึ่งเราเสนอไปทั้งหมด 4 
ตัว ซึ่งสมัยนั้นเป็นแผนพัฒนา 3 ปี ซึ่งแผนพัฒนาสมัยนั้นไม่ได้ถูกบังคับว่าโครงการทุก
โครงการที่อยู่ในแผนจะต้องมาท าในเทศบัญญัติครับ เราก็จะไปถามสภา ก็ได้ว่าเสนอ
ไปเลย โครงการไหนเกินศักยภาพ เราก็จะไปขอเงินจากจังหวัด จากอบจ. จากกรม
ส่งเสริมท้องถิ่น จากกระทรวงมหาดไทยครับ เราเสนอโครงการนั้นไปเพราะมันเกิน
ศักยภาพเรา ซึ่งโครงการที่เกินศักยภาพเราคือโรงการที่ใช้งบประมาณหลายๆล้านบาท 
เช่น ประปา งบประมาณ 6 ล้านบาท เราส่งโครงการไปซึ่งบางปีเราส่งไปทั้งหมด 10 
โครงการ รวมๆแล้วใช้งบหลาย 10 ล้านบาท ซึ่งทางเทศบาลเราโชคดีครับ ได้
งบอุดหนุนเฉพาะกิจครับ งบประมาณ 20 กว่าล้านบาทครับ ประกอบด้วยโครงการ
ดังนี้ครับ 1. โครงการประปาบ้านหมู่ 1 2.โครงการประปาบ้านหมู่ 2  3.โครงการ
ถนนลาดยางเชื่อมบ้านหมู่ที่ 4 กับหมู่ที่ 6 เรียบล าน้ ายาว 4.โครงการทางไปบ่อขยะ
ทุ่งซี่ลี่ ซึ่งโครงการประปา โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 งบประมาณก็ 10 กว่า
บาท ส่วนโครงการถนนลาดยางเชื่อมบ้านหมู่ที่ 4 กับหมู่ที่ 6 เรียบล าน้ ายาว ได้งบมา
ประมาณ 7 ล้านกว่าบาท ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราถูกร้องเรียนลงเฟสบุ๊ค ว่าทนไม่ไหวแล้ว
ที่เป็นถนนฝุ่น เราก็เลยขอศรัทธาเพื่อจ่ายผ่านเงินสะสมท าถนน คสล.เส้นนั้นความยาง
ประมาณ 100 เมตร เพ่ือแก้ปัญหาฝุ่น และแก้ไขปัญหาการร้องเรียน และโครงการนี้
เราได้ขอไปนานแล้วครับ แต่ได้หรือไม่ไดก้็ยังไม่รู้ เราก็เลยตัดมาขอที่สภาก่อน พอสภา
อนุมัติให้ท า เราก็สอบราคาแล้วก็ท าครับ ต่อมาเราก็ได้โครงการถนนลาดยางที่บ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 อีกครับ พอเราท าเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเงินงบประมาณที่เรา
ได้มา 20 ล้านกว่าบาท เขาเรียกว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจครับ และเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจที่ได้มา การเปลี่ยนแปลง แก้ไข การตัดทอนโครงการจึงไม่ใช่อ านาจของสภาครับ 
แต่เป็นอ านาจของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับ ที่จะอนุมัติให้แก้ไข
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โครงการนี้ คือท่านอธิบดีมอบอ านาจให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ให้เป็นผู้มี
อ านาจแก้ไขโครงการ แต่โครงการ 4 โครงการนี้ ที่มีปัญหาตอนแรกอยู่ 2 โครงการ 
คือโครงการหมู่ที่ 1 บ้านเข้าซ้อน ต้องขอใช้ที่ราชพัสดุ เลยท าให้โครงการล่าช้ากว่าที่
อ่ืน และโครงการหมู่ที่ 2 เพราะใช้สถานที่ของวัด ก็ค่อนข้างจะล าบากหน่อยครับ        
แต่โครงการที่ไม่มีปัญหาเลยก็คือ โครงการบ่อขยะทุ่งซี่ลี่ ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุครับ เพราะระเบียบไม่มีข้อก าหนดว่าถ้าโครงการนี้ไม่ผิด ไม่มีโครงการที่
ต้องขออนุมัติ ก็ประกาศท าได้เลยครับ ผู้รับจ้างก็เสนอราคามาครับ ปรากฏว่าต่ ากว่า
ราคากลางไปประมาณ 770,000 บาทครับ ก็เหลืองบประมาณ 2,300,000 บาท 
ก็เลยเข้ามาด าเนินการโครงการนี้ครับ สาเหตุที่ว่าท าไมโครงการนี้ต้องท าก่อน          
ก็ เพราะว่าโครงการนี้ ไม่มีปัญหาถึงท าได้ก่อนครับ แต่โครงการงบประมาณ 
7,000,000 บาทที่มีปัญหา เพราะว่า ต้องรอผู้ว่าราชการจังกวัดอนุมัติก่อนครับ     
ซึ่งตอนนี้ผู้ว่าได้อนุมัติแล้วครับ และเราก็ได้ผู้รับจ้างแล้วครับ และโครงการทั้งหมดใน
วันหน้า มันจะเชื่อมกันหมดเลยครับ ทั้งบ้านมะกอกหมู่ที่ 4 บ้านหมู่ที่ 6 และทางไป
บ่อขยะเป็นเส้นเดียวกันครับ ไม่ใช่ว่าเราไปท าที่เดียวนะครับ แต่เราจะเชื่อมกันให้เป็น
เส้นใหญ่ทั้ งหมดครับ และอีกฝั่ งหนึ่ งตอนนี้ เราก็ของบประมาณไปแล้วครับ 
เพราะฉะนั้นเงินนี้ไม่ใช้เงินของสภาครับ เป็นเงินของรัฐบาลกลางครับ เป็นเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจครับ เงินงบประมาณ 20 ล้านที่เราได้มา สภาจะต้องเป  ็นสภาต่อไปอีก 4 
สมัยครับ ถ้าสภาเรามีปัญหาครับ วันหน้าถ้ามีเรื่องร้องเรียน ทางจังหวัดต้องตัดระบบ
ครับ และชาวบ้านก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนครับ ถ้าจะถามว่าท าไมไม่ไปท าเส้น
อ่ืน ซึ่งโครงการที่จะท าได้ต้องตามเกณฑ์ครับ คือ 1. โครงการที่มีลักษณะโครงการ
ใหญ่ 2. มีหมายเลขทางหลวงท้องถิ่นครับ และถนน 3 สายนั้น ผู้ว่าพ่ึงได้อนุมัติให้เป็น
ทางหลวงท้องถิ่นครับ เราถึงได้งบประมาณมาครับ และที่ส าคัญนะครับ ที่เราได้ถนน
บ่อขยะ เพราะว่าแผนวาระแห่งชาติ เรื่องการก าจัดขยะครับ เราถึงได้งบประมาณ
ท าทางไปบ่อขยะครับ และตรงกับความต้องการของจังหวัด และของรัฐบาลครับ ที่จะ
แก้ปัญหาเรื่องขยะไม่อย่างนั้นเราไม่ได้นะครับ และเราก็ท าทุกอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบครับ ซึ่งสภาไม่ทราบอยู่แล้วครับ แต่มันเป็นวาระแห่งชาติครับ และตอนนี้ทาง
เทศบาลของเราจะต้องได้งบประมาณมาอีก 7 ล้านบาท ซึ่งให้มาท าในเรื่องของขยะ
เพียงอย่างเดียวครับ ในจังหวัดล าปาง 104 แห่ง มีเทศบาลต าบลไหล่หินของเราครับ
ที่ผ่าน ถ้าหากว่าโครงการตัวนี้ เกิดปัญหา ใครครับที่เสียโอกาส ทั้งๆที่เราจะได้
รถบรรทุก รถตัก ได้ทุกอย่างที่จะมาแก้ปัญหาในต าบลเราครับ ถ้าเกิดปัญหาจริง 
แน่นอนครับ เขาไม่อนุมัติครับ และเขาก็ต้องมาแก้ปัญหาให้เรา ตอบค าถามร้องเรียน
ให้เรา ซึ่งมันก็ไม่คุ้มครับ และท าไมต้องมาท า มาเน้นเรื่องขยะ เพราะว่ามันเป็นวาระ
แห่งชาติครับ และต้องรายงานทุกเดือนครับ ว่าแต่ละเดือนเราท าเรื่องอะไรบ้าง      
เขาจะขอดูเอกสารจากเจ้าหน้าที่ของเราเลยครับ ถ้าหากว่าเราไม่ส่งรายงานการ
ด าเนินการขยะให้กับทางจังหวัด ทางจังหวัดเขาจะมาทวงเราเลยครับ เพราะฉะนั้นเรา
ต้องตอบชาวบ้านให้ได้ว่า ไม่ใช่เงินของเทศบาลและสภาครับ แต่เป็นเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจที่ขอไปครับ และอีกอย่างครับ ถนนสายบ้านแม่ฮวกและดานหลังนั้น 
โครงการนี้เงินยังไม่ได้ครับ แต่เราก็ขอไปใหม่ คากว่าจะได้ปีหน้าครับ ผมก็เรียนนายก
ครับ ว่าเงินเหลือจ่ายเราไม่พอ เพราะเงินอุดหนุนเหลือจ่ายของเราเหลือประมาณ 
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3,000,000 กว่าบาท และเขาบังคับครับว่า ถ้าท าโครงการประปา แล้วมีเงินเหลือ
เท่าไหร่ให้ไปท าได้เฉพาะโครงการประปา และโครงการประปาตอนนี้เราเหลือ
ประมาณล้านกว่าบาทครับ ซึ่งเขาบังคับมาครับว่า ถ้าเหลือประก็ต้องเอาไปท าประปา 
ถ้าเหลือของถนนก็ต้องไปท าของถนน อยากจะท าโครงการพัฒนาชีวิต แต่เราก็ท าไม่ได้
เลยครับ เพราะว่าผู้อนุมัติไม่ใช่เราครับ ไม่ใช่สภาท้องถิ่น ผู้อนุมัติคือกรมครับ กรมเป็น
ผู้อนุมัติงบประมาณ กรมคือผู้อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายครับ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจ
แหล่งที่มาของเงินก่อนครับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก็ต้องใช้เฉพาะกิจครับ ไม่ใช่อุดหนุน
ทั่วไปครับ ต้องใช้เฉพาะอย่าง ถ้าอุดหนุนทั่วไปก็สามารถท าทั่วไปครับ กระผมคิดว่า
เราก็จะมีความเข้าใจตรงกันนะครับ ถ้าโครงการมันตกลงไปอีกก็น่าเสียดายครับ เสีย
โอกาส เราก็ต้องไปของบประมาณอีกปีละ 2 ล้าน ในความคิดกระผม ผมคิดว่า ต่อไป
ถ้าเราของบอีกก็คงจะยากไปอีกครับ ชอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้โอกาสกระผม

ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ จากที่ท่านเลขาสภาได้พูดไปครับ หรืออีกฐานะหนึ่งก็คือ
เจ้าหน้าที่งบประมาณของเทศบาล ถึงได้ทราบดีว่าอะไรเป็นอะไร จริงๆแล้วถ้า
สมาชิกสภาท่านไหนสงสัยในเรื่องของบประมาณก็น่าจะสอบถามที่เลขานุการสภาได้
นะครับ กระผมอยากจะขอพูดถึงในเรื่องของประปาครับ กระผมได้ของบประมาณ
ประปา ในวงเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ เมื่อสมัยนั้นซึ่งหลายปีมาแล้ว ตอนที่
เรายกเลิกประปางบประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ส่วนหนึ่งก็เอาไปสมทบกับการสร้าง
ศาลาบ้านเข้าซ้อน อีกส่วนหนึ่งก็แยกแยะไปอีกหลายโครงการ ซึ่งขณะนั้นผมก็ขอไป
ทั้ง 4 โครงการเลยครับ พร้อมกับบอกปัญหาครับ  ซึ่งจริงๆแล้วโครงการประปาของ
ต าบลน่าจะได้แค่โครงการเดียวเท่านั้นครับ แต่ผมนึกในใจว่าจะขอ 3 โครงการครับ 
คือโครงการประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก กระผมขอหมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่  4 
หลังจากนั้นมา ก็ก าลังจะส่งโครงการนะครับ ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของทรัพยากรน้ าบาดาล 
ได้ขอน้ าบาลดาลของหมู่บ้านหมู่ที่ 4 แล้ว เพราะว่าน่าจะเป็นเงินอันเดียวกัน และผม
ก็เชื่อม่ันครับว่าโครงการประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ของเราต้องได้ แต่อาจจะล่าช้าครับ 
กระผมก็เลยมอว่างบประมาณประปา 1 ล้านบาทมันคงจะไม่พอที่จะแก้ปัญหาเรื่อง
น้ า จึงได้น าเงินส่วนหนึ่งไปแก้ปัญหาในเรื่องของท่อส่ง ให้กับผู้ใหญ่น าชัยในตอนนั้น 
และผมขอโครงการถนนเลียบแม่น้ ายาว โครงการเข้าบ่อขยะ เพราะว่ามันเป็นโอกาส
ที่เราขอได้ ซึ่งขณะนั้นเทศบาลไหล่หินของเราถูกตัด ว่าไม่ได้รับเงินอุดหนุน ประเภท
เฉพาะกิจ เพราะว่าไหล่หินของเราได้ทุกปีครับ มีต าบลที่ไม่ได้เลย ประมาณ 2–3 
ต าบล อย่างเช่นต าบลล าปางหลวง แต่หลังจากที่เราไม่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมา 
2 ปี ล าปางหลวงได้ครับ พอเป็นปีนี้ที่เราได้งบประมาณ 20 ล้านที่ท่านเลขานุการ
สภากล่าวไป เพราะว่าเราขอ และเราไม่ได้มา 2 ปี และเราก็ได้มีข้ออ้างครับ หรือ
อาจจะเป็นเพราะว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านกรุณาครับ หรือเป็นเพราะว่าโชค อย่างที่
ท่านเลขานุการได้กล่าวมาครับ ท่านสามารไปถามได้เลยครับว่าเงินอุดหนุนประเภท
เฉพาะกิจเทศบาลต าบลรอบๆเรานี้ มีที่ไหนได้บ้างครับ เกาะคาแม่ยาวได้ครับ แต่
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ขณะนี้มีปัญหาอยู่ครับในเรื่องของขนาดของถนน และได้น้อยกว่าเราครับ เอาเป็นว่า
เกาะคาเรานี่ แทบจะเป็นของเราอยู่ที่เดียวครับ เราได้งบประมาณถนนมา 7 ล้าน
กว่าบาท ผมเคยท้วงติงท่านรองประธานสภาครับ ว่างบเราจะได้นะครับ แต่ท่านรอง
ประธานสภาก็บอกว่าเขาเดือดร้อนนะครับ ก็สรุปว่าถ้าเดือดร้อนก็ท าครับ แล้วก็
ตรงที่บ้านของชาวบ้านหมู่ที่ 4 ก็ร้องเรียนว่ามันเป็นฝุ่น ในเมื่อร้องเรียนมา กระผมก็
เลยไปท าให้ครับ ดังนั้นระยะถนนก็เลยสั้นไปครับ ปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง
เราเลยต้องขออนุมัติผู้ว่าครับ ถนนเส้นเลียบแม่น้ ายาวก็เลยช้าไปครับ และอีกอย่าง
หนึ่ง กระผมมองในเรื่องของความพร้อม ถ้าสมมติว่าหัวโฮ่งป่ายางนั้น ถ้าน้ ายังไหลอยู่
เหมือนทุกปี ถนนที่จะสร้างใหม่ก็จะเสียเร็วครับ ก็เลยขออนุมัติงบประมาณจากสภา
เพ่ือไปวางท่อครับ และตรงที่นาพ่อรัตน์ครับ ท่อหลุดและหัก กระผมก็คิดว่าถ้าลาด
ยางแล้วถนนก็จะเสียง่าย ก็มีความเป็นห่วงที่ตรงนี้ ก็เลยท าครับ ในขณะนี้โครงการ
ของถนน 7 ล้านก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ เราก็เลยมาขอจัดซื้อจัดจ้างครับ และขณะนี้ได้
ผู้รับจ้างแล้วครับ คิดว่าน่าจะเข้าด าเนินการภายในเร็วๆนี้ แล้วก็มีคนพูดเข้าหูกระผม
มาครับ ว่าต่อไปในอนาคต ถนนเส้นเชื่อต่อจากบ้านหมู่ 6 ไปยัง หมู่ 4 จะมีคนใช้
เยอะมากครับ และปัญหาที่ล่าช้าของถนนเส้นนี้ ก็เพราะว่า เราขอทั้งหมด แต่เราเอา
งบไปท าก่อนครับ พื้นที่ที่เราขอไปมันก็เลยหายไปครับ ก็เลยต้องขออนุมัติผู้ว่า ทีนี้ก็มี
อีกตัวหนึ่งที่มีปัญหา นั่นคือประปาหมู่ 2 ครับ ถ้าหากว่าพ่ีน้องชาวบ้านไม่ช่วยกัน 
น้ าประปาหมู่ 2 ก็อาจจะโดยปล่อยครับ อาจจะงบตก กว่าจะได้ที่นะครับ ก็ท าการ
วัดแล้ววัดอีก ความยาวไม่ได้บ้าง สั้นเกินไป ยาวเกินไปครับ ด้วยเหตุผลส่วนตัวเพ่ือพ่ี
น้องชาวบ้านครับ เพ่ือผลประโยชน์ของพ่ีน้องชาวบ้านครับ ตอนแรก 25x25 ก็
เปลี่ยนเป็น 15x15 ซึ่งที่จริงแล้วมันเป็นเหตุผลที่ไม่น่าจะเกิดครับ แต่ก็ไม่ว่ากันครับ
ในเมื่อสร้างไปแล้ว อีกปัญหาหนึ่งครับก็คือที่บ้านเข้าซ้อนครับ เพราะต้องผ่านที่ราช
พัสดุ เป็นที่โรงเรียนครับ ทีแรกคิดว่าจะง่าย แต่ก็ไม่ง่ายครับเพราะต้องผ่านที่ราช
พัสดุ ซึ่งน่าจะอนุมัติเรียบร้อยในต้นเดือนมีนานี้ครับ เสร็จแล้วก็จะท าสัญญากับผู้
ว่าจ้างครับ แล้วโครงการประปาของบ้าน หมู่ 1 ก็จะเริ่มด าเนินการครับ อยากจะเล่า
ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังครับ ในเรื่องงบประมาณเหลือ งบประมาณโครงการน้ าประปา 
จ านวน 6 ล้านบาทของทั้งสองโครงการ ซึ่งผู้รับเหมาบอกราคาแล้วราคาต่ ากว่า
เกณฑ์ ลดไปโครงการละประมาณ 1 ล้านบาทครับ เงินเลยเหลือครับ กระผมก็เลย
คิดว่าเอาเดินท่อไปทั่วหมู่บ้านเลยครับ เผื่อเทศบาลเราอาจจะเข้าไปจัดเก็บเองครับ 
หรือว่าถ้าหากว่าหมู่บ้านจะบริหารจัดการ เราก็อาจจะให้หมู่บ้านไดใ้ช้ประโยชน์ เราก็
อาจจะเข้าไปเช็คว่าใช้ไฟเท่าไหร่ครับ เราอาจจะคิดจากมิเตอร์ตรงนี้ แล้วเก็บอย่าง
จริงจังครับ บ้านหมู่ 1 น้ าจะใช้ร่วมกับบ้านหมู่ 3 งบประมาณท่อส่งน้ าไปบ้านหมู่ 3 
เราก็มีแล้ว กระผมคิดว่าเราอาจจะไปสร้างแท็งก์เก็บน้ าไว้อีกสักที่ครับ ใช้งบประมาณ
ที่เหลือครับ ส่วนบ้านหมู่ 2 ท่อส่งน้ าไปยังบ้านหมู่ 5 เราก็มีแล้วในงบประมาณตัวนี้
ครับ ผมก็เลยคิดว่าจะเดินท่อส่งน้ าใหม่หมดเลยครับ โดยเฉพาะบ้านหมู่ 2 ตอนบน 
เพราะว่าน้ ามีปัญหา ซึ่งนี่คืองบประมาณที่เหลือ เรามีสิทธิ์ที่จะขออนุมัติจากผู้ว่าแล้ว
น าไปใช้ครับ ส่วนงบประมาณเหลือจากถนนบ่อขยะ เหลือประมาณ 7 แสนบาทครับ 
กระผมก็เลยเอามาต่อบ้านหมู่ 4 ครับ เส้นที่ผ่านบ้านนายเขียน ยาสมร ออกไปถึง
หน้าวัดครับ ท าใหม่หมดเลยครับ และส่วนที่เหลือของเส้นเรียบแม่ยาว จะเหลือ
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ประมาณ 3 ล้านบาท กระผมจะน าไปท าดังนี้ครับ คือ 1.ราวกันตกเรียบแม่น้ ายาว
ครบั 2.โอเวอร์เลย์ถนนผ่านบ้านผู้ใหญ่ประจวบครับ 3.ท าถนนซอยรักษา 4.จะน ามา
ลาดยางหน้าศาลาประชาคมครับ จนถึงหน้าบ้านท่าน สท.ไพโรจน์ครับ จะเอาไป
เสริม คสล.ที่บ้านหมู่ 5 ครับ อีกตัวหนึ่งกระผมจะใช้ต่อจากบ่อขยะไปเชื่อมต่อกับ
ถนนของ อบจ. น่าเสียดายครับ กระผมอยากจะต่อไปจนถึงบ้านหมู่ 3 ต่อจากทุ่งซี่ลี่ 
แต่ปัญหาการเคลียร์พ้ืนที่ยังไม่ได้ และถนนลูกลังเราก็ยังไม่มี เลยใช้งบประมาณตัวนี้
ไมไ่ด้ครับ เราต้องช่วยกันครับ ถ้าหากว่าไม่ช่วยกัน เขาอาจจะตัดงบของเราออกครับ 
ที่บอกว่ามีการต่อต้านสร้างถนนไปบ่อขยะ ซึ่งผมก็คิดว่ามีแน่นอนครับ แต่ส่วนน้อย
ครับ ผมถึงไม่สนครับ และกระผมจะท าดีต่อไปครับ อย่างที่ท่านปลัดบอกครับว่าเรา
ได้งบประมาณเกี่ยวกับขยะมาอีก  7 ล้านบาทครับ 1.รถเก็บขยะแบบอัดท้าย 2.รถ
ตัก 3.รถบรรทุก 4.เครื่องคัดแยก รวมแล้วประมาณ 7 ล้านกว่าบาทครับ ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์หมดเลยครับ อีกตัวหนึ่งที่เราได้คือโครงสร้างอาคารท าปุ๋ยหมักครับ ล าปาง
เสนอไปหลายที่ครับ แต่ได้ที่เราที่เดียวเพราะว่าประเด็นของเราไปตรงกับรัฐบาล เป็น
วาระแห่งชาติครับเรื่องขยะ กระผมท างานเพ่ือพ่ีน้องชาวบ้านครับ อย่างที่ว่าเราเอา
เงินไปท าถนน รัฐบาลยังให้ความส าคัญน้อยกว่าในเรื่องของขยะอีกครับ มีการมองว่า
กระผมได้ประโยชน์ กระผมก็ไม่ได้สนใจครับ เพราะผมได้ท าเพ่ือพ่ีน้องชาวบ้าน มีอยู่
ครั้งหนึ่งครับ กรมป่าไม้ประกาศว่า ห้ามผ่านที่ป่าสงวน ห้ามด าเนินการ แต่พอมาปีที่
แล้วกรมป่าไม้ก็ได้ออกประกาศมาครับว่า ถ้ากรณีเป็นทางดั้งเดิม สามารถท าได้ 
เพราะกรณีที่เสริมงามครับ เกิดการฟ้องร้องกันครับ ปัจจุบันใช้ได้ละครับ กรมป่าไม้
อนุญาต เพราะถือว่าเป็นทางดั้งเดิมครับ แต่ถ้าหากว่าถนนไปตัดผ่านเขตป่าสงวน 
ไฟฟ้าจะไม่ไปยุ่งเลยครับ ในขณะเดียวกันถ้าเราจะขยายไฟฟ้าไปที่บ่อขยะ เราจะท า
ยังไงครับ ขอชาวบ้านพ่ีน้องก็ไม่ให้ครับ เหลือแค่ประมาณ 300 เมตรเองครับ 
กระผมก็เลยต้องซ้ือเอง และบริจาคเองครับ จนเป็นทางมาขณะนี้ครับ นักพัฒนาผู้น า
จะต้องมีบ้างครับที่คนไม่เห็นด้วย แต่เราตั้งอยู่ในความดีครับและผลประโยชน์สูงสุด
ของพ่ีน้องชาวหมู่บ้านครับ แน่นอนครับว่าจะมีคนที่ไม่เห็นด้วย แต่กระผมมองที่คน
ส่วนใหญ่ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาด้วยครับ ที่ได้ชี้แจง 
ประธานสภา โครงการที่ขอรับการบริจาคงบอุดหนุนเฉพาะกิจครับ มาท าความเจริญให้กับท้องถิ่น

เราครับ เพราะว่าเงิน 20 ล้านบาท ต้องใช้เวลาครับ ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้ครับ กว่าจะได้
ก็ต้องใช้เวลานานครับ นี่คือความดีงามและความสามารถของท่านทั้งหลายครับ 
กระผมต้องขอขอบคุณด้วยนะครับส าหรับประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ครับ โดยเฉพาะ
บ้านหมู่ 2 ซึ่งเป็นปัญหามานานครับ ถ้าโครงการนี้ส าเร็จ พ่ีน้องชาวบ้านหมู่ 2 จนถึง 
บ้านหมู่ 5 จะไม่มีปัญหาในการใช้น้ าครับ อย่างปัญหาในการท างานของกระผมครับ 
สิ่งที่กระผมท ามาตั้งนานคือทางตั้งแต่บ้านแม่ฮวกหมู่ 3 ไปจนถึงบ้านไหล่หินครับ 
และทางจากบ้านหมู่ 3 ไปยังบ้านหมู่ 4 ครับ อาจจะติดนั่นติดนี่ครับ แต่จะพยายาม
ท าให้ส าเร็จครับ และอีกเรื่องหนึ่ง คือท่านมงคล ช านาญการ จะมีเรื่องชี้แจงครับ 
เรียนเชิญท่านมงคล  ช านาญการครับ  
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นายมงคล  ช านาญการ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนมาครับ ก็คือ ขอให้เทศบาลเราเข้าไป

แก้ปัญหาเร่งด่วนครับ มีหลายเรื่องที่จะน าเสนอครับ ผ่านคณะกรรมการให้รับทราบ
ครับ ซึ่งปัญหาที่ 1 คือล าห้วยแม่ฮวกครับ เจ้าของผู้ใช้น้ าเขาเป็นห่วงครับ ว่าวัชพืชที่
เราไม่ได้ก าจัดมาหลายปี เพราะหน้าแล้งมาท าให้วัชพืชตาย จะท าให้น้ าเน่าเหม็นครับ 
เพราะโดนผลกระทบทุกปีครับ อยากจะให้ผู้บริหารได้ช่วยพิจารณาดูครับว่าสามารถ
เอางบประมาณส่วนใดที่เราจะไปขุดลอก หรือไปก าจัดวัชพืชได้ก่อครับ ส าหรับอีกข้อ
หนึ่งครับ ส าหรับเรื่องรถตู้ของศูนย์เด็กเล็กเราครับ มีผู้ปกครองเด็กถามครับว่า
เมื่อไหร่จะมีรถตู้มารับเด็กนักเรียนครับ เพราะว่าบางทีเขาอาจจะไปท างานไม่ทันครับ 
ตกลงจะเอายังไงครับ ที่ว่าจะเก็บเงินกันก็เงียบหาย ผมก็เป็นห่วงครับ และน่าจะรีบ
ด าเนินการแก้ไขนะครับ เป็นปัญหาของผู้ปกครองครับ อีกเรื่องหนึ่งก็โครงการกิ่วคอ
หมาครับ ที่เราได้พูดกันหลายครั้ง ด าเนินการ เสนอกันหลายครั้งหลายคราว ว่าจะ
ส่งไปหน่วยงานก็ไม่ได้ส่ง ซึ่งโครงการก็ยังอยู่ที่ห้องช่างครับ โครงการนี้ยังไม่ได้ส่งไป
หน่วยงานไหนเลยครับ เป็นเพราะเหตุใดกระผมก็ไม่ทราบนะครับ เพราะพ่ึงรู้ตอนเช้า
นี้ครับ ไปสอบถามมาครับ เพราะที่ประชุมเกษตรเขาต้องการส าเนาของโครงการนี้ได้
ส่งไปหน่วยงานไหนบ้าง แต่ก็ไม่ได้ส่งไปไหนเลยครับ จริงๆแล้วเราน่าจะเสนอไปก่อน
นะครับ แล้วเราค่อยไปติดตาม ผมก็ประสานไปครับกับบ้านทุ่งขาม พยายามคุยกัน
ครับเกี่ยวกับปัญหาที่ดิน ปรากฏว่าไม่ได้ส่งโครงการไปไหนสักที่ ไม่ว่าจะเป็นกรม
ชลประทาน โครงการตัวนี้ยังอยู่ที่ห้องช่างอยู่เลยครับ ถ้าหากเป็นแบบนี้ อีก 10 ปีก็
ไม่ได้ท าครับ วันนั้นไปประชุมที่บ้านหมู่ 3 เขาก็ถามหาส าเนาของโครงการที่ส่งไป
ครับ และเรื่องที่ 4 ครับ ส าหรับที่ท่านประธานได้พูดว่า ถนนจากบ้านหมู่ 3 สู่บ้าน
หมู่ 6  ที่ได้ตั้งใจมานานครับ และถนนบ้านหมู่ 3 ถึงบ้านหมู่ 4 ครับ ซึ่งท่านสุธรรม 
และท่านสุวรรณ ได้ประสานกับเลขาได้พูดคุยกับเจ้าของที่นาเรียบร้อยแล้วครับ     
ขอรบกวนท่านนายกน ารถแบล็กโฮไปเคลียร์ปากทางหน่อยครับ  ถนนเลียบล าห้วย
ไปถึงเหล่าม่อนครับ จะทะลุเข้าบ้านหมู่ 4 ครับ เจ้าของที่เขาให้เรียบร้อยเหมือนกัน
ครับ อยากให้รีบๆด าเนินการกันเลยครับ ขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกด้วยนะ
ครับ ซึ่งเป็นโอกาสของเราแล้วครับ ที่จะได้ถนนจากบ้านหมู่ 3 ไปยังบ้านหมู่ 4 ครับ 
ส าหรับกระผมก็มีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านมงคล  ช านาญการครับ เรียนเชิญท่านไพโรจน์  ดวงชัยครับ  
ประธานสภา 
นายไพโรจน์   ดวงชัย   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาขิกสภา ทุกท่านครับ ขอต่อเนื่องจากท่านนายก และท่านมงคลนะครับ ส าหรับถนนเส้นตัดทุ่ง

น้อยครับ ได้พูดประสานทางจ่าแฮนครับ ว่าเขาจะบริจาคให้เลยครับ เรื่องขุดลอก
เหมืองฝาย วันนั้นผมไปวัดกับช่าง ได้แค่ 700 เมตรครับ นอกนั้นเขาไม่ให้ครับ 
จากนั้นไปวัดที่หลังส านักสงฆ์บ้านแพะ ตั้งแต่น้ าบ่อ เข้าไปถึงล าเหมืองที่ขุดลอกครั้งที่
แล้ว 900 เมตรครับ จากนั้นก็เข้ามาวัดเส้นหลังเทศบาลครับ ถึงบ้านของหมอกวน 
ได้ 400 เมตรครับ อีกอย่างผมเป็นห่วงเรื่องผักตบชวาครับ ฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ 
มันเริ่มจะข้ึนหนาขึ้นครับ เพราะว่าแม่น้ ายาวเป็นสายน้ าที่ล่อเลี้ยงชีวิตของเรามานาน
ครับ อยากจะขอฝากฝ่ายบริหารประสานกับทุกฝ่ายด้วยครับ ขอบคุณครับ  
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านไพโรจน์  ดวงชัยครับ ส าหรับท่านมงคลก็มี 4 เรื่องครับ เรื่องขุดลอกล า  
ประธานสภา ห้วยแม่ฮวก เรื่องรถตู้ของศูนย์เด็กเล็ก เรื่องล าเหมืองกิ่วคอหมา เรื่องทางบ้านหมู่  3 

ไปบ้านหมู่ 4 ที่ว่าได้ด าเนินการกับเจ้าของที่เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งใช้เวลานานมาก
ครับ มีท่านอ่ืนมีเรื่องจะน าเรียนในที่ประชุมไหมครับ เรียนเชิญท่านประดิษฐ์ครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ต่อเนื่องจากที่ท่านนายกเรื่องลาดยางครับ ผมขอความกรุณาให้ไปดูที่

สะพานครับ ตรงเหนือบ้านของรองประธานสภาครับ มันแคบนะครับ เราจะแก้เขา
ยังไงครับ ซึ่งมันเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งครับ เราสมควรจะแก้ไขปัญหายังไงครับ ถ้า
หากว่าเวลาน้ ามา เยอะๆ มันจะน่ากลัวมากๆเลยครับ ตรงคอฝายกั้นน้ าครับ ขอ
อนุญาตน าเรียนครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนเชิญท่านล าดวนครับ  
ประธานสภา 
นางล าดวน  จีนา   - เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านค่ะ พอดีมีเรื่องของบ้านหมู่ 6 ฝากมาพูดในที่สภาค่ะ ในเรื่องของท่อระบาย

น้ าหน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ค่ะ มันส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาค่ะ ก็ไดไปร้องเรียนที่
ศูนย์ด ารงธรรม เลยฝากขึน้มาขอให้ผู้บริหารเข้าไปดู และขอให้แก้ไขค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านล าดวนครับ  มีท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอพูดสักนิดครับ  
ประธานสภา ในวันที่ 21 ที่ผ่านมาเราได้ประชุมในเรื่องของวันสงกรานต์ครับ ซึ่งปีนี้เราไม่มีขบวน

ประจ าหมู่บ้านแล้วครับ ผมก็ได้พูดกันนะครับว่า ถ้าไม่มีขบวนแต่ละหมู่บ้าน 
งบประมาณท่ีเราตั้งไว้ จ านวน 120,000 บาท ก็ควรจะได้ประมาณ 60,000 บาท
ครับ ส าหรับค่า ซอ กับดนตรี มันจะเป็นปีแรกที่งานสงกรานต์ของเราจืดจางที่สุด มี
ขบวนเดียว ในเมื่อทางปกครองเขาไม่ท า แต่อยากให้เราท า ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของเรา 
หน้าที่ของเทศบาลก็คือ ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม อยากจะฝากทางสภานะครับว่า 
ต่อไปถ้ามีโอกาสได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณปี 2562 น่าจะลดลงมาเหลือ
ประมาณ 60,000 บาทครับ เงินที่เหลือจากตรงนี้น่าจะเอาเงินไปท าอย่างอ่ืนจะ
ดีกว่าครับ เงินปีนี้ที่เหลือจ่ายก็โอนไปหมวดซ่อมแซมครับ ฝากด้วยครับ เรียนเชิญ
ท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับที่ได้ให้โอกาสชี้แจง 

หลายเรื่องครับ เช่นโครงการกิ่วคอหมา สาเหตุที่ล่าช้าและเรื่องไม่ไปถึงไหน เพราะว่า
เรารอลายมือชื่อในช่วงแรกรู้สึกว่าจะไม่รู้จักเจ้าของที่ และเขาก็ไม่อยู่บ้านด้วยครับ 
และวันนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาได้เซ็นกันหรือยังครับ และช่างก็ไม่กล้าเข้าไปท าครับ เพราะ
เป็นที่ส่วนบุคคลครับ และอีกประเด็นที่ช้า เพราะว่านอกพ้ืนที่เราครับ ต้องขอ
อนุญาตก่อนครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยรอ ก็เลยท าให้ช้า และอีกประการหนึ่ง งาน
ช่างของเราก็เยอะครับ อาจจะหลงลืมไปบ้างครับ และกระผมก็จะคอยก าชับอีกที
ครับ และจะดูความพร้อมของเอกสารอีกทีครับ ว่าชัดเจนมากน้อยเพียงไหนครับ 
พ้ืนที่เราสามารถชี้เลยได้ไหมครับ ตรงนี้ที่ของใคร เราถึงจะเสนอเข้าไปได้ครับ ตรงนี้
ก็ส าคัญครับ ถ้าหากไม่รอบคอบจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังครับ ถ้าเกิดว่าให้
หน่วยงานอ่ืน เขาอาจจะท าไม่ยากแบบเรา เพราะไม่ใช่ท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็
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ต้องเป็นฝ่ายเสนอเข้าไปครับ ถ้าหากว่าเขาอนุญาตแล้ว เราก็อาจจะเข้าไปขุดเลยครับ 
แต่วันนี้ท่านปลัดไม่เห็นด้วยแล้วครับ เพราะอยู่บนพ้ืนฐานจองความระแวงกันครับ 
ต้องรอหน่วยงานอ่ืนครับ ก็ต้องน าเรียนตามนี้ครับ แต่ก็จะพยายามผลักดัน เพ่ือ
อ านวยความสะดวก และเราต้องช่วยกันขับเคลื่อนครับ มาอีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องของ
ถนน ถ้าเจ้าของไหนเขาอนุญาตแล้วขอให้เขาเซ็นยินยอมให้เลยครับ ขอส าเนาบัตร
ประชาชน รวมถึงโฉนดเลยยิ่งดีครับ กลัวจะมีปัญหาภายหลังครับ ถนนเส้นนี้จะได้
ทะลุไปหากันหมดเลยครับ เส้นทางที่เราท าเราก็ท าให้ดีขึ้น พูดถึงเรื่องขยะครับ ขยะ
ที่ไปอยู่ตรงนั้นต้องขอโทษบ้านหมู่ 3 ด้วยนะครับ บ่อมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว เลยเข้าไป
พัฒนาต่อเนื่อง ต่อมาคือเรื่องของผักตบชวาครับ คิดว่าน่าจะใช้งบประมาณของภัย
แล้งนะครับ หรือว่าพวกก าจัดผักตบขวานะครับ ก็จะพยายามเร่งรัดนะครับ อีกอย่าง
หนึ่งก็คือถนนที่ท่านไพโรจน์ขอมาครับ กระผมก็จะให้ช่างไปส ารวจตรวจสอบดูครับ 
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากท านะครับ แต่ติดปัญหาคือ 1.มีอยู่ในแผนหรือเปล่า 2.มีทะเบียน
ทางหลวงหรือไม่ ซึ่งต้องตรวจดูอีกทีครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง บ่อน้ าทิ้งเหม็น จริงๆ
แล้วเราสามารถท าเป็น พรบ.ได้ไหมครับท่านปลัด ว่าก่อนที่จะปล่อยน้ าลงมาต้อง
บ าบัดก่อน เห็นเด็กๆไปขุดแล้วมีหลายอย่างเลยครับ ซึ่งไม่ใช่ใครที่ทิ้งก็ชาวบ้านแถวๆ
นั้นครับ แล้วก็มาร้องเรียนให้ทางเทศบาลไปแก้ไขครับ ขอให้ท่านปลัดได้ชี้แจงครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน   จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ปลดัเทศบาล ทุกท่านครับ เรื่องโครงการถนนที่ชาวบ้านบริจาคก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับ 

และเราก็ต้องรีบท าอย่างที่ท่านนายกว่าครับ และเราก็ต้องเคลียร์ให้เป็นดินลูกรังให้ได้
ครับ ถ้าหากท าได้แล้วขออนุมัติผู้ว่าท าเป็นทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งถ้าเป็นถนนท้องถิ่น
แล้วเราของบประมาณส่วนกลางท าเป็นถนนลาดยางมาตรฐานได้เลยครับ ซึ่งมันเป็น
สิ่งที่ดีครับ ส่วนโครงการเกี่ยวกับผักตบชวา กระผมขอไปดูในเทศบัญญัติก่อนครับ ถ้า
หากว่าเดือดร้อนจริงๆ เดี๋ยวจะดูเงินค่าจ้างเหมาบริการว่าเหลือเท่าไหร่ครับ ถ้าเงิน
จ้างเหมาบริการเหลือ จะให้ทางป้องกันท าโครงการป้องกันภัยแล้ง ถ้านายกอนุมัติ
โครงการเราก็สามารถขุดลอกแม่น้ าได้ครับ ต้องคอยย้ าทางกองช่างและทางป้องกัน
ให้ประมาณค่าใช้จ่ายด้วยครับ เพราะบางทีกระผมอาจจะลืม แต่รับรองว่าแก้ไข
ปัญหาได้แน่นอนครับ ถ้าเงินไม่เยอะนะครับ แต่ถ้าเงินเยอะก็คงต้องเอาเข้าที่สภา
ครับ ส่วนเรื่องของคอสะพานนะครับ ในแบบถนนเราก าหนดไว้ความกว้าง สมมติว่า 
5 เมตร เพราะฉะนั้นผู้รับจ้างก็ต้องท า 5 เมตรครับ แล้วจะให้ผู้รับจ้างใส่ท่อลงไป
ครับ เราต้องดูในแบบก่อนครับ ถ้าไม่ได้เขาจะขอเปลี่ยนแปลงมาครับ แล้วเราก็ต้อง
ขออนุมัติผู้ว่าครับ ซึ่งขั้นตอนในเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมันยุ่งยากนะครับ คือไม่ได้จบที่
เราครับ ต้องไปจบที่จังหวัดอย่างเดียวครับ ส่วนเรื่องของประเพณีปีใหม่เมืองครับ เรา
จะให้ผู้เข้าร่วมขบวนละ 80 คนครับ เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะให้คนเข้าร่วมไม่
น้อยกว่าขบวนละ 80 ครับ  และกระผมก็ได้พูดในที่ประชุมว่า ขอให้ทางผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 2 ติดต่อในเรื่องของดนตรี เพราะผมมีประสบการณ์ว่าดนตรีไม่สนุก ก็เลยขอให้
ท่านผู้ใหญ่ด าเนินการครับ ได้วง เถินคอมโบ้ครับ เป็นดนตรีแสดงสดครับ ส่วนค่าใช่
จ่ายของวงนี้คือ 35,000 บาทครับ ซอที่ปรึกษาก็หาได้แล้วครับ รู้สึกว่าจะประมาณ 
28,000 บาทครับ และหมู่บ้านหมู่ 2 และหมู่ 6 จะรับท าขรัวแตะ กระผมก็เลย
สอบถามทางผู้ใหญ่ว่าค่าใช่จ่ายประมาณเท่าไหร่ในการท า ค่าน้ าดื่มประมาณ 
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10,000 บาท นี่คือค่าใช้จ่ายโดยคร่าวๆ ถ้าหากว่าทางหมู่บ้านไม่ขออะไรจากเราเลย 
ก็ใช้งบประมาณ 80,000 บาท และสมทบให้หมู่บ้านอีก หมู่บ้านละ 1,000 บาท
ครับ แต่ที่นี้อาจจะมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น ซึ่งต้องขอให้นักเรียนโรงเรียนไหล่หินวิทยาเข้า
มาช่วย อาจจะต้องจ่ายค่าแต่งตัวบ้าง อาจจะมีค่าใช้จ่ายอีกนิดหน่อยครับ ส่วนเรื่อง
ของท่านล าดวน ที่ได้ไปร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรม ทางอ าเภอก็มีหนังสือแจ้งมาครับ 
ว่าท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เป็นผู้ร้องเรียน ซึ่งกระผมก็ได้พาเจ้าหน้าที่ไปดูและแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นแล้วครับ แต่เป็นที่น่าเสียใจครับ เพราะว่าผมไปเจอข้าวเป็นเม็ด มีเศษ
ขยะอ่ืนๆอีกครับ น้ าที่เน่าแล้วที่ส่งกลิ่นเหม็นก็เพราะชาวบ้านบริเวณนั้นแหล่ะครับ 
ท่านทิ้งของท่านเอง ซึ่งพรบ.สาธารณสุขก็บอกไว้แล้ว ว่าทุกบ้านต้องบ าบัดน้ า
เสียก่อนลง ต้องมีบ่อดักไขมันครับ กระผมก็เลยถ่ายรูปทั้งหลายแล้วไปให้นายอ าเภอได้
ทราบครับ ว่าเป็นแบบนี้ ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากท่อตกท้องช้างครับ ก็จะน าเข้าแผน
เสนอในปีถัดไป ให้สภาได้อนุมัติโครงการท ารางระบายน้ าใหม่ครับ ระหว่างที่รอก็ต้อง
มาดูที่ต้นเหตุครับ ว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรก่อนที่จะไปร้องเรียนครับ ท่านควรจัดการ
ในซอยของท่านให้ได้ก่อน อาจจะประชุมก็ได้ ว่าเราจะแก้ปัญหาตรงไหน ถ้ากระผม
เป็นผู้น าที่นั่นคิดว่ามันน่าอายนะครับ ขออนุญาตน าเรียนสภาเพียงเท่านี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านปลัดครับ  เรียนเชิญท่านนายกครับ  
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตเสริมเมื่อกี้ครับ เรื่องที่ท่านปลัดได้พูดไป

ครับ กระผมก็ต้องขอร้องท่านสมาชิกสภาทั้งหลายนะครับ ถ้ามีเรื่องแบบนี้ก็ช่วยบอก
ให้เข้าใจ ถึงบริบทและหน้าที่ของเทศบาล ไม่ใช่ว่าจะรองรับทุกอย่างของชาวบ้าน
ครับ มันต้องได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านด้วยครับ ชาวบ้านก็ต้องมีวินัยครับ มี
ความสะอาด ไม่ใช่ว่าเอาเศษอาหารไปทิ้งแล้วก็มาโทษเทศบาลครับ ฝากบอกผ่าน
ท่านสมาชิกสภาด้วยครับ อีกเรื่องหนึ่งที่กระผมไม่ได้พูดเมื่อกี้ครับ คือเรื่อง ใช้เงิน
เหลือจ่ายจากถนนครับ ผมจะเอาไปท าถนน คสล.เลียบล าเหมืองทุ่งหนองห้า ทะบุไป
จนถึงถนนเส้นหลังขอโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุงครับ ตรงนี้ผมก็ไปส ารวจเส้นทาง
ละครับ ได้ 4 เมตร ถ้าหากวันหลังเราวางท่อตรงเหมืองทุ่งหนองห้านี้ เราก็จะได้ถนน
เพ่ิมเป็น 6 เมตร แต่ตอนนี้เราท า 4 เมตรก่อนครับ เจ้าของที่ก็ยินยอมครับ ส่วนจะ
เร็วหรือว่าช้ายังไงก็จะประสานกับช่าง แผนและลงทะเบียนถนนนะครับ เพราะ
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุงไม่มีทางเข้าแล้วครับ และอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนไม่ดี
ด้วยครับ และคุยกับท่านผู้อ านวยการแล้วครับ ก็มีโครงการท าถนนตรงล าเหมือง
หนองห้าเก่าครับ และจะชนกับถนนที่เราจะสร้างพอดีครับ อาจจะท าสักครึ่งก่อน
ครับ และต่อไปถ้าหากว่าเรามีงบประมาณ เราก็อาจจะไปท าล าเหมืองทุ่ งเข้าซ้อน 
ทะลุไปจนถึงถนนเลียบแม่ยาวเลยครับ ตรงนี้ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือ โรงเรียน
ครับ ก็น าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอขอบคุณท่านนายกครับ เชิญท่านรองมงคลครับ 
ประธานสภา 
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นายมงคล   แผ่นค า - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่านครับ ก็ต้องขอพูดความในใจครับ กระผมอยู่

กับนายกมา 5 ปีครับ นายกเป็นคนที่มีความสามารถครับ สังเกตได้ว่าโครงการทุก
อย่าง ถ้าไม่มีความคุ้นเคยนี่ท าไม่ได้นะครับโครงการหลักเป็นสิบๆล้าน ผมยอมรับเลย
ครับ ว่าท่านมีความสามารถมากเลยครับ อันนี้พูดจากใจจริงเลยครับ ปลัดก็ด้วยครับ 
เก่งมากเลยครับ อีกอย่างหนึ่งครับสมาชิกสภาไม่มีการแบ่งพรรคพวกครับ เชื่อเถอะ
ครับ ถ้าหากว่ามีความอิจฉา สิ่งที่เจริญๆไม่มีหรอกครับ สุดท้ายผลบาปผลกรรมก็ตก
อยู่ที่บ้านเมืองของเราครับ แต่นายกสามารถดึงมาได้ครับ อันนี้ขอยกย่องชมเชยครับ 
ขอฝากเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอขอบคุณท่านรองมงคลครับ ได้กล่าวชื่นชมการท างานของผู้บริหารครับ เป็นสิ่งที่ 
ประธานสภา เป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ครับ งบประมาณ 20 ล้านที่ได้ คล้ายๆว่าถูกหวยเลยครับ ขอ

เรียนเชิญท่านปลัดครับ 
สิบต ารวจตรีสุบิน   จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ การประชุมคงจะยาวหน่อยครับ เพราะว่าน่าจะเป็นการประชุมครั้ง

สุดท้ายในวาระของทุกๆท่านครับ เพราะว่าในวาระของการด ารงต าแหน่งของ
การเมือง คือหมดวาระในวันที่ 9 เมษายน 2561 ถ้าหลังวันที่ 9 เมษายน คสช.ยัง
ใช้มาตร 44 อยู่ พวกท่านก็ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปครับ จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
ครับ ซึ่งเราก็ก าหนดการประชุมสภาสมัยหน้าก็เผื่อไว้ว่าเรายังอยู่ตามเหตุการณ์ครับ 
ตอนนี้ กกต.ยังไม่มีครับ ระยะเวลาสรรหาขั้นต่ า 6 เดือนครับ ถ้ามี กกต.แล้ว ถึงจะ
ทยอยเลือกตั้งท้องถิ่นทีละแห่งมาเรื่อยๆ เราก็ต้องช่วยๆกันต่อไปครับ เพราะการ
เลือกตั้งยังไม่เห็นความขัดเจนครับ แต่ถ้าตามวาระ คงจะถึงแค่ 9 เมษายน หลังจาก
นั้นคงจะเป็นการรักษาการณ์ทั้งหมดครับ ทั้งฝ่ายบริหาร และสภาครับ จะเป็นการ
รักษาการณ์ทั้งหมดครับ กระผมก็ท าหน้าที่เลขานุการสภามาประมาณ 8 ปีแล้วครับ 
ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอขอบคุณท่านปลัดครับ ส าหรับเรื่องที่ท่านปลัดว่าครับ อีกประมาณ เดือนกว่าๆ  
ประธานสภา เราก็จะพ้นวาระแล้วครับ แต่ว่าในการเมืองพิเศษแบบนี้ ก็ต้องช่วยกันดูแลบ้านเมือง

กันไปก่อนครับ เรียนเชิญท่านวสันต์ครับ 
นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ขอย้อนไปตรงที่งานประเพณีสงกรานต์ สิ่งที่ท่านพูดมาครับ วันนั้นท่านนายกไม่ได้อยู่

ในการประชุมสงกรานต์ประเพณีหมู่บ้านเราครับ วันนี้ได้ยินท่านประธานสภาพูดก็
รู้สึกใจหายครับ งบประมาณปีหน้าท่านจะตัดไปเลย วันนั้นเราพยายามหารูปแบบ
ใหม่เพ่ือที่จะมาท าให้บ้านไหล่หินเรามีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวครับ ฉะนั้นเราจึง
จะลองผิดลองถูกไปสักปีก่อนครับ ไม่ใช่ว่าหมู่ 2 ไม่อยากจัดนะครับ ในการประชุม
วันนั้นรู้สึกว่าจะโหรงเหรงมากเลยครับ เพราะท่านนายกก็ไม่อยู่ และการตัดสินใจใน
การที่จะท าอะไรก็มีไม่มากครับ แต่รูปแบบที่สรุปมาในการประชุมวันนั้นก็เหมือนกับ
ที่ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงไปครับ ฉะนั้นวันนี้กระผมจึงอยากจะขอท่านว่าอย่างพ่ึง
ด่วนสรุปการตั้งงบปีหน้าครับ ไหล่หินของเราจะต้องเข้มแข็งกว่านี้ครับ ตอนนี้เรา
ก าลังมองหาจุดยืนที่เราจะจัดงานสงกรานต์ที่จะลงตัวที่สุดครับ ขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอขอบคุณท่านวสันต์ครับ กระผมก็พูดไปตามเนื้อผ้าครับในเมื่อปีนี้เราใช้งบเท่านี้   
ประธานสภา ปีหน้าก็ควรจะลดลงมา  และมาให้เทศบาลจัดอีก ในเมื่อคุณมีโอกาสแสดงศักยภาพ 

คุณก็ไม่ท าให้เต็มที่ มวยก็ไม่จัดทั้งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยชาติครับ      
เป็นเวทีที่ให้ท่านได้แสดงศักยภาพออกมาครับ ถ้าท่านไม่ให้โอกาสตัวเองก็ไม่เป็นไร
ครับ ขอเชิญท่านมงคลครับ  

นายมงคล  ช านาญการ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมอยากถามเกี่ยวกับเรื่องรถตู้ครับ ยังไม่ได้ตอบค าถามเลยครับ   

ซึ่งผู้ปกครองก็ร้องเรียนมาแล้วครับ และขอเสริมเรื่องประเพณีครับ ทางผู้น าเขาไม่พูด
กันวันนั้น แต่ไปพูดข้างนอกครับว่าหมู่บ้านละ 1,000 บาทปล่อยให้ไปท า บางคนก็
ปฏิเสธไปเลยครับ จะไม่ส่งคนเข้าร่วม แค่มาเสนอให้ท่านทราบครับ ขอบคุณครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน   จีนา  - ในเรื่องของประเพณีสงกรานต์นี้ ก็เขาบอกว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไร แต่งตัวก็ไม่ได้ 
ปลัดเทศบาล แต่งแล้ว มาเดินเฉยๆ แล้วจะเอาเงินไปท าอะไรครับ กระผมก็ต้องเบิกจ่าย ถ้าหากว่า 

สตง.มาตรวจแล้วถามว่า ปลัดเอาคนไปเดินขบวนแล้วจ่ายเงินด้วยเหรอ มันจะล าบาก
กระผมนะครับ แต่บ้านเราจะยิ่งใหญ่หรือว่าไม่ยิ่งใหญ่ ไม่เกี่ยวกับคนอ่ืนหรอกครับ 
มันเกี่ยวกับคนในบ้านเรามากกว่าครับ ถ้าต่างคนต่างหันหลังให้กัน มันก็ไม่มีอะไร
เกิดข้ึนครับ เพราะเงินแสนเราเอาไปใช้วันเดียวและไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมา ถ้าคิดแบบนี้
นะครับ ถ้าต่างคนก็ต่างไม่สนุก เราก็เอาเงินแสนไปทิ้งเฉยๆครับ เอาไปท าทางระบาย
น้ า ไปท าถนนหนทางดีกว่าครับ ถ้าคิดแบบนั้นก็ไม่ต้องจัดครับ ให้หมู่บ้านจัด
เหมือนเดิม บ้านใครบ้านใน เก็บเงินกันเองแบบนี้ก็ได้นะครับ อีกอย่างเรื่องรถตู้ครับ 
จากที่กระผมพูดกับสภาแล้วก็ได้โทรหาเขาครับ ทีแรกเรียกมา 40,000 บาทครับ 
ปรากฏว่ารถสตาร์ทไม่ติด ก็เลยควักเงินตัวเองซื้อแบตเตอร์รี่ใส่ก่อนเลยครับ ราคา
สองพันกว่าบาท ตอนเอามาใหม่ๆ ลูกน้องของผมไม่กล้าขับครับ เพราะว่ารถจอดมา
นานตั้ง 2 ปี ก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยง เอามาครั้งแรกสายไฟก็ขาด กระผมก็เลยลองขับดู
ครับ ไปห้างฉัตรเข้าเกาะคา เลยลองพิสูจน์เองครับ วิ่งได้ประมาณ 90 ครับ         
สักแปปลูกน้องก็มาบอกอีกว่าประตูหลังเปิดไม่ได้ ก็เลยไปเปลี่ยนตัวไฮโดรลิกที่ประตู
อีก 4,200 บาท ตรวจอีกครั้งก็ระบบไฟมันช็อต ก็เลยส่งเข้าอู่ซ่อมรถ เพ่ือเดิน
สายไฟใหม่หมดครับ สุดท้ายก็คิดไปคิดมาครับ ว่าเมื่อไหร่เงินจะเข้ามาคืนเรา แฟน
กระผมก็ถามครับ ว่าพ่ีไปล าบากอะไรนักหนา ไม่มีใครสนใจอะไร พ่ีท าคนเดียว พ่ีซื้อ
เองเลย กระผมก็เลยตัดสินใจซื้อเลย หลังจากนั้นก็ได้เงินจากท่านรองมงคล 5,000 
บาท จากรองสุนันท์อีก 3,000 บาท จากน้องบุ๋มอีก 500 บาท ตอนนี้เงินอยู่ที่
กระผม 8,500 บาท ก็เลยไปถามท าสีครับ ใช้เงินอีก 20,000 บาท ถ้าหากจะให้ท า
ทั้งหมดให้พร้อมเลย คิดว่าน่าจะใช้งบประมาณ 45,000 บาทครับ ในการท าทุก
อย่าง กระผมก็ได้ลองแล้วครับ ขับไปกับหนานลินไปเอาต้นไม้ที่ อ าเภองาวครับ จะดู
ว่าเครื่องมันจะพังไหม ปรากฏว่าไม่พังครับ ผมก็เลยว่าถ้าไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไรครับ    
ก็จะซื้อไว้เองเลยครับ วันหน้าถ้าหากเทศบาลเราตั้งเทศบัญญัติไว้ซื้อรถตู้ใหม่ครับ 
ท่าน สท.ธนาบอกน้องสาวหน่อยนะครับว่าใจเย็นๆหน่อยครับ ว่าจะหาเงินไปจ่ายอยู่
ครับ เพราะตอนนี้ก็หาเงินซ่อมอยู่ครับ สรุปว่ารถคันเก่ามันไม่ดีครับ ขับๆพังๆ ก็เลย
ให้ผู้ปกรองรับส่งกันเองไปก่อนครับ ถ้ายังไงก็รองบประมาณปี 2562 ครับ ขอซื้อรถ
สักคันหนึ่งเพื่อเอาไว้ใช้ครับ ขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - เราก็ได้ด าเนินการประชุมมาก็ครบถ้วนทุกวาระการประชุมแล้วนะครับ  
ประธานสภา ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมและเสนอปัญหาต่างๆใน

สภาเทศบาลนะครับ และกระผมยังมีเรื่องจะแจ้งทุกท่านครับ ว่ าวันพรุ่งนี้ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จะร่วมดูงานขยะครับ เป็นงานวิจัยขยะครับ เวลา 
09.30 น.ครับ จึงอยากจะเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมครับ ขยะก็ดี ธนาคารขยะก็ดี
ครับ คือตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป รถเก็บขยะมูลฝอยจะไม่เข้าบ้านหมู่ 3 แล้ว
ครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ ในเวลา 9.30 น.ครับ 

การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 บัดนี้ก็ถึงเวลาอัน
สมควรแล้วครับ ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  ท่านคณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่ได้ประชุมร่วมกัน  ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม  เวลา  12.30 น. 
 (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 


