
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 25๖1 

วันจันทร์ที่  9  เมษายน  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    รักดิษฐ์สกุล 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  13.00  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 11 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖1 เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวด
มนต์ครับ 

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 1 ครั้งที่  1  ประจ าปี 2561  
ประธานสภา เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ขอแก้ไข ค าพูดของผมในตอนแรกเลยครับ 

เปลี่ยนจากสมัยสามัญ สมัยที่ 4 เปลี่ยนเป็นสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และหน้าที่ 3 ครับ 
บรรทัดที่ 3 ครับ ให้เติมค าว่าประชุม หลังค าว่าสมัยครับ จะได้สมัยประชุมสมัยแรก
ครับ และบรรทัดที่ 8 ครับ เติมค าว่าไม่ หลังค าว่าก็ครับ และบรรทัดที่ 2 ครับ ตรง
ค าว่าจะเลือก ให้ตัดค าว่าเลือกออกครับ ให้เปลี่ยนเป็นจะเรียกประชุมสมัยวิสามัญ 
ต่อไปหน้าที่ 6 ครับ บรรทัดที่ 2 เพ่ือซื้อต๊ะ ให้เปลี่ยนเป็นโต๊ะครับ บรรทัดที่ 4 แต่
ในราคาที่ดีกว่า ให้เปลี่ยนเป็น หากซื้อในราคาที่สูงกว่า หน้าที่ 18 ครับ บรรทัดที่ 2 
เปลี่ยนจากค าว่าทุ่งนา เป็นค าว่าท้องเหมืองครับ หน้า 30 ครับ บรรทัดที่ 2 ครับ ตัด
ค าว่ามาออกครับ ให้เติมค าว่าอย่าเปลี่ยนครับ หน้าที่ 31 ครับ บรรทัดแรกครับ หลัง
ค าว่าก็ครบ ให้เติมค าว่าถ้วนทุกวาระครับ และบรรทัดที่ 2 ครับ หลังค าว่าใน ให้เติม
ค าว่าการประชุมครับ บรรทัดที่ 3 ครับ เปลี่ยนจากค าว่าปู เป็นดูครับ จะได้ว่าจะร่วม
ดูงานขยะครับ บรรทัดที่ 5 ครับ ตั้งแต่วันที่ 1 ให้เติมค าว่า มีนาคมเข้าไปครับ มีท่าน
ไหนจะขอแก้ไข เพ่ิมเติมหรือตัดออกไหมครับ เชิญท่านไพโรจน์ ดวงชัยครับ  

นายไพโรจจน์  ดวงชัย - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เปิดหน้าที่ 18 ครับ บรรทัดที่ 3 เปลี่ยนจากลูกหมู่ 

เป็นลูกเหมืองครับ ขอบคุณครับ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - เชิญท่านมงคล  ช านาญการครับ  
ประธานสภา 
นายมงคล  ช านาญการ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ค าพูดของผมในหน้าที่ 18 บรรทัดที่ 4 ครับ ให้ตัด

ค าว่า เทด้านหน้าให้ไปชนกับล าเหมือง ให้เปลี่ยนเป็น ให้ท าตัวยูให้ไปชนกับตัวยูเก่าที่
มีอยู่แล้วครับ บรรทัดที่ 5 ให้ตัดทิ้งค าถ้าหากว่าน้ าล าเหมือง ให้เติม เนื่องจากปัญหา
มันมีครับ ล าเหมืองเดิมมันต่ ากว่าพ้ืนล าเหมืองที่เทใหม่ ท าให้น้ าไม้เข้าล าเหมืองครับ 
บรรทัดที่ 7 ครับ ค าว่า ไม่จ าเป็นต้องทุบทิ้ง แค่เทไปชนกับล าเหมืองเก่า ตัดค าว่าอีก
เส้นหนึ่งทิ้งครับ ให้เติมค าว่าที่มีอยู่แล้ว ขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - เชิญท่านประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ครับ  
ประธานสภา 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธ์ิ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เปิดไปหน้าที่ 6 ครับ บรรทัดที่ 4 กระผมเห็นด้วย

กับการที่จะซ้ือ ให้เติมค าว่าโต๊ะไปครับ ขอบคุณครับ 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา - ขออนุญาตแก้ไขในค าพูดของกระผม ในหน้าที่ 20 ครับ บรรทัดที่ 10 ครับ ตรงที่ 
ปลัดเทศบาล  งบประมาณประปา งบประมาณ 6 ล้านบาท ให้ตัดทิ้งเลยครับ เปลี่ยนเป็นว่า เราส่ง

โครงการไป ซึ่งบางปีเราส่งท ั้งหมด 10 โครงการครับ หน้าที่ 21 แถวที่ 5 ครับ 
ขอให้ที่ราบ ให้เปลี่ยนเป็นขอใช้ที่ราชพัสดุ และแถวที่ 5 นับจากข้างล่างขึ้นมา ถ้า
หวาก ให้เปลี่ยนเป็นถ้าหากครับ หน้าที่ 27 ครับ นับจากบรรทัดแรกลงไป แถวที่ 3 
ตัวท้ายครับ เปลี่ยนค าว่าลูกลัง เป็นลูกรังครับ นับจากบรรทัดนี้ลงมาอีก 4 แถวครับ 
หากว่าเนือนร้อนจริงๆ ให้เปลี่ยนเป็นเดือดร้อนจริงๆครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมครับ  
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุม และรับรองรายงานการ 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2561  
ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 
    ประจ าปี  2561  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2561  
3.1 เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการพัดลมระบายอากาศ 
3.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ รายการเครื่องขยายเสียงพกพา 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญท่านนายกได้เสนอ และชี้แจงญัตติต่อท่ีประชุมครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอญัตติเรื่องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งมี
หลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

- ขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมระบายอากาศ และครุภัณฑ์โฆษณา
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และเผยแพร่ เครื่องขยายเสียงพกพา เครื่องเสียงเคลื่อนย้าย ล าโพงเอนกประสงค์
พร้อมไมค์ลอย 

หลักการ เนื่องด้วยเทศบาลต าบลไหล่หินได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา หน้า 15/33 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัด
ลมระบายอากาศ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 

1. พัดลมระบายอากาศติดผนัง จ านวน 4,500 บาท เพื่อจัดซื้อพัดลม 
ระบายอากาศติดผนัง จ านวน 3 ตัว ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีบัญชีราคา
มาตรครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
2. เป็นพัดลมระบายอากาศระบบ เข้า – ออก 
3. มีใบพัด 5 ใบพัด 
4. ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
5. มีฟังก์ชั่นตัดเสียงเพลงอัตโนมัติเมื่อมีคนพูดไมค์ vox ฟังก์ชั่น 
6. มีรับประกันมอเตอร์และอะไหล่ภายในเครื่อง 

เนื่องจากคุณลักษณะข้อ 5 ไม่เป็นคุณลักษณะของพัดลมดูดอากาศ จึงขอ 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณของพัดลมดูดอากาศ โดยยกเลิกคุณลักษณะข้อ 5  

2. เครื่องขยายเสียงพกพา เครื่องเสียงเคลื่อนย้าย ล าโพงอเนกประสงค์ 
พร้อมไมค์ลอย จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพกพา 

เครื่องเสียงเคลื่อนย้าย ล าโพงอเนกประสงค์พร้อมไมค์ลอย จ านวน 2 ชุด ตัว ตั้งตาม
ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีบัญชีราคามาตรครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. เส้นผ่าศูนย์กลางท่อล าโพง ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 
2. มีไมค์ลอยแบบมือถือ ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
3. สามารถบันทึกเสียงจากไมโครโฟนลงใน USB ชนิด MP3 ได้

เป็นไฟล์ RFC ฟังก์ชั่น 
4. สามทมารถเล่น USB MP3 WMA FM Player ได ้
5. มีฟังก์ชั่นตัดเสียงเพลงอัตโนมัติ เมื่อมีคนพูดไมค์ VOX ฟังก์ชั่น 
6. มีช่อง In Put ไมค์สาย 2 ช่อง 
7. มีช่อง Line In และ Line Out 
8. มีช่อง In Out MP3 IPOD 1 ช่อง 
9. ล าโพงชนิดล้อลาก พร้อมแบตเตอร์รี่ชาร์จไฟในตัว 
10. มีมือจับ ล้อลากส าหรับเคลื่อนย้าย 

เนื่องจากพัสดุได้สอบถามคุณลักษณะของเครื่องขยายเสียงพกพาตาม
ท้องตลาดแล้ว ปรากฏว่า พบว่าปัจจุบันไม่มีสินค้าตามคุณลักษณะในข้อ 3 
แล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ โดยยกเลิกลักษณะ ข้อ 3 ตาม
ระเบียบและกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
ปี พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์และ
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สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะและปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นกระผมจึงขอ
เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงง
ประมาณรายจ่ายตามหลักการ และเหตุผล และค าชี้แจงข้างต้น เพ่ือโปรด
พิจารณาครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้ชี้แจงญัตติ เป็นการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงนะครับ 
ประธานสภา ญัตติแรกก็เกี่ยวกับพัดลมดูดอากาศติดผนังครับ ได้ตัดข้อ 5 ออกครับ ที่ว่ามีฟังก์ชั่น

ตัดเสียงเพลงอัตโนมัติเมื่อมีคนพูดไมค์ vox ฟังก์ชั่น ต่อมาก็ญัตติเกี่ยวกับเครื่องขยาย
เสียงแบบพกพาครับ ก็ตัดข้อ 3สามารถบันทึกเสียงจากไมโครโฟนลงใน USB ชนิด 
MP3 ได้เป็นไฟล์ RFC ฟังก์ชั่นออกครับ มีท่านไหนจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงนะครับ 

ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวะระที่ 4   เรื่องท่ีน าเสนอใหม่ 
นายชาญยทุธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  พิจารณา 
ประธานสภา   โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

4.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว รายการค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 31,000 บาท 
เรียนเชิญนายกได้ชี้แจง และเสนอญัตติในที่ประชุมครับ เรียนเชิญครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน

พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังรายการ
ต่อไปนี้ครับ 

1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงาน 
บริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 3 เครื่อง  

หลักการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งเป  ็นรายการใหม่ ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 3 เครื่อง 

ตามหลักการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งเป  ็นรายการใหม่ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 3 เครื่อง เป็น
เงิน 31,000 บาท 

เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ในรายจ่ายแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ไม่ได้ก าหนดรายจ่าย ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว รายการค่าจัดซื้อ
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เครื่องตัดหญ้า ดังกล่าวไว้ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ พ้ืนที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 
เทศบาลต าบลไหล่หินจึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ในการนี้จึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
พุทธศักราช 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  รายการค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 3 เครื่อง  ซึ่งปรากฏตาม
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 หน้า 21 โดยจัดซื้อตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 ดังนี้ 
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่องตั้งไว้ 19,000 บาท มีคุณสมบัติ

ดังนี้ 
1.1 เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 

          1.2 เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
      1.3 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
      1.4 พร้อมใบมีด 
2. เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 12,000 บาท            
มีคุณสมบัติดังนี้ 

2.1 เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น  
2.2 เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
2.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล่อประมาณ 26 นิ้ว 
2.4 รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้วความจุถังน้ ามัน  
2.5 เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร 
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2561 ไปตั้งเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนลดแผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้จ านวน 
3,000,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,488,571 บาท โอนลดเป็นเงิน
จ านวน 31,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 1,457,571 บาท  
รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้นจ านวน 31,000 บาท  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว รายการค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 3 เครื่อง 
โอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวนเงิน 31,000 บาท รวมเป็นเงินโอนเพ่ิม
ทั้งสิ้น 31,000 บาท  

ตามระเบียบและข้อกฎหมาย เทศบัญญัติเทศบาลปีพ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 13 ปีพ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) 
และการจ่ายเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ที่ 2และ3) ปีพ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 
27 และการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
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ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นกระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างตามหลักการและเหตุผลข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้เสนอญัตติในที่ประชุมสภาครับ เรื่องนี้เป็นการขอโอน 
ประธานสภา เง ินงบประมาณรายจ่าย จากแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน

(ฝ่ายประจ า) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง แบบ
สะพาย จ านวน 2 เครื่อง และเครื่องแบบเข็น มีท่านไหนอยากสอบถามเพ่ิมเติมไหม
ครับ เรียนเชิญท่านธนา  แก้วจักรครับ 

นายธนา   แก้วจักร - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ผมมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับ ว่าถ้าเป็นเครื่องพกพาน่าจะบอกยี่ห้อซัก

หน่อย และอีกอย่างหนึ่งก็ผมดูแล้วว่าเครื่องแบบที่เราเข็น ผมอยากจะถามว่าเรามี
ความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหนครับ เพราะพ้ืนที่ที่เราเป็นพ้ืนที่ราบ แบบรถเข็นเนี่ยมัน
เป็นอันตรายแก่ผู้ตัด ผมอยากจะให้เป็นสะพายทั้งหมดเลยครับ เครื่องตัดแบบสะพาย
ก็ไวเหมือนกัน แต่แบบรถเข็นมันอันตรายต่อผู้ตัด แล้วก็ประหยัดต้นทุนลงไปอีกครับ  
กระผมคิดว่าแบบสะพายก็น่าจะดีกว่าครับ ถ้าคิดถึงเรื่องของความปลอดภัยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านธนา แก้วจักรครับ ที่ได้ถามเกี่ยวกบัยี่ห้อของเครื่องครับ และแนะน า 
ประธานสภา   อยากจะให้ซื้อแบบสะพายทั้ง 3 เครื่องเลยครับ มีท่านอ่ืนจะสอบถามอีกไหมครับ 
    ถ้าไม่มีแล้ว ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ต้องขอสังเกตและได้

สอบถามมาครับ  ในเรื่องนี้ประเด็นที่ 1 ที่ท่านได้ให้ค าแนะน าว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะ
ให้ระบุยี่ห้อของเครื่องตัดหญ้านะครับ ประเด็นที่  2 น่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายมากกว่าแบบระบบเข็น ในประเด็นแรกผมขออนุญาตตอบ ส่วนประเด็นที่สอง
ขอให้ท่านเลขาหรือว่าท่านปลัดให้การชี้แจงเพ่ือความชัดเจนเนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับ
คนงานที่ได้ใช้ในการตัดหญ้า ในเรื่องนี้เกี่ยวกับจะให้ระบุยี่ห้อนั้น ตามระเบียบพัสดุ
เท่าที่ผมทราบเราไม่สามารถที่จะระบุยี่ห้อเนื่องจากผิดระเบียบนะครับ จะเป็นการ
ล็อคสเป็ค ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์ หรือว่าเกี่ยวกับเครื่องใช้งาน เขาจะ
ไม่ให้ระบุยี่ห้อ เขาจะให้ระบุแต่ขนาดกว้างๆเอาไว้ครับ เพ่ือป้องกันการทุจริต ไม่ให้
เป็นการล็อคสเป็ค ซึ่งเราก็จะสามารถที่จะเปิดกว้างให้กับผู้ที่จ าหน่ายทั่วไปครับ    
ฝ่ายจัดซื้อก็จะมีการเปรียบเทียบ ถ้าหากอยู่ในสเป็ค เราก็ไม่สามารถที่จะกีดกันเขาได้ 
อันนี้เป็นข้อระเบียบและกฎหมายครับ ส่วนในเรื่องของการใช้งานเรื่องของเครื่องตัด
หญ้าแบบสะพายหรือแบบเข็น รวมทั้งเรื่องของสเปค เรื่องของระบุยี่ห้อ ท่านเลขาจะ
เพ่ิมเติมได้ครับ เรียนเชิญครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ เรียนเชิญท่านปลัดครับ 
ประธานสภา 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
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ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ราคาที่เราเอามาเป็นราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ซึ่งเราได้แจกให้สมาชิกเราทุกท่านแล้วนะครับ เราจะถ่ายเฉพาะหน้าที่เขียน
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์นะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องตามสเปคและราคาที่
มาตรฐานก าหนดนะครับ ท่านลองเปิดหน้า 10 นะครับขอที่ 6.5 เครื่องตัดหญ้าที่
อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์จะมีทั้งหมด 5 อย่างนะครับ 6.5.1 แบบข้อแข็งราคา 
9,500 บาท แบบข้ออ่อนราคา 11,000 บาท แบบเข็นราคา 13,000 บาท    
แบบล้อจักรยานราคา 12,000 บาท แบบนั่งขับ 182,000 บาท ซึ่งเขาจะบังคับ
เราเลยนะครับ ต่อไปเขาจะระบุสเปคนะครับเครื่องตัดหญ้าแต่ละชนิด เขาจะบอก
เลยครับว่าแบบข้อแข็ง แบบขออ่อนเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 1.4 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี คือเขาก าหนดมา เราก็ต้อง
ขออนุมัติสภาตามนี้ครับ ราคาต้องตามนี้ สมมุติว่าแบบนั่งขับนะครับ เขาก็จะเขียน
เลยว่าเครื่องยนต์ต้องมีขนาดไปน้อยกว่า 5.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้าได้กว่าไม่น้อยกว่า 
40 นิ้ว เขาจะบังคับไว้ครับ ถ้านอกเหนือจากนี้จะไม่ได้ ทุกส่วนราชการถ้าจะซื้อต้อง
ซื้อแบบนี้ครับ เพราะฉะนั้นเราจะนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ครับ เพราะว่าทุกส่วนราชการ
ต้องใช้ตัวนี้ทั้งหมด ยกเว้นถ้าไม่มีหรือนอกเหนือจากนั้นเราก็ต้องท าการขออนุมัติจาก
สภาครับ เช่นเครื่องเสียงแบบพกพาไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะฉะนั้นเราล็อค 
สเปกไม่ได้ครับ แต่ว่าก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พัสดุที่ต้องไปจัดหาส่วนที่ไม่ตัดต่อและ
ต้องมีคุณภาพด ีต้องไปดูที่กระบวนการการจัดซื้อครับ ข้อที่ 2 เครื่องตัดหญ้าของเรา
มีอยู่ 3 เครื่องครับ มีเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อมากีตาร์ 1 เครื่อง ยีห้อฮอนด้าอีก 1 เครื่อง 
มีเครื่องตัดอีกเครื่องหนึ่ง แต่เราแบ่งพ้ืนที่ในการรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ของเรา 
เพราะฉะนั้นเวลาเค้าตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้าแทบจะไม่ได้พักครับ ตอนนี้ก็เกือบจะพัง
ครับ บางครั้งสตาร์ทไม่ติดบ้าง ลูกสูบหลวม เพราะเราก็ซื้อมาหลายปีแล้วครับ     
ส่วนเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ ตัวเครื่องได้พังไปแล้วครับ แต่ผมเอา
เครื่องยนต์ส่วนตัวของผมมาใส่ให้กับเทศบาลถึงได้ใช้จนถึงทุกวันนี้ครับ เครื่องของ
หลวงได้พังลงไปแล้วครับ และไม่สามารถซ่อมได้ และท าไมต้องใช้รถเข็นเพราะว่า
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายมันท างานช้าครับอย่างเช่น ถ้าเป็นแบบสนามหญ้า แบบ
เข็นจะง่ายกว่าครับ และสังเกตได้ว่าถ้าหากเป็นสนามหญ้าที่ใช้เครื่องแบบเข็น จะไม่
ค่อยพบก้อนหิน เพราะว่าถ้าหากตัดไปแล้วโดนก้อนหินเค้าก็จะหยิบก้อนหินออก  
และอีกอย่างเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็อยากจะใช้เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น และเรื่องของ
ความปลอดภัยก็อยู่ที่ว่าก่อนใช้งานต้องตรวจเช็คในเรื่องของอุปกรณ์  และตลอดเวลา
ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลส่วนต าบลก็มายืมตลอดครับ โรงเรียนจะตัดหญ้าท าสนาม
ฟุตบอลก็ขอความอนุเคราะห์มาตลอดครับ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องซื้อเพ่ิมครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านปลัดสุบิน จีนาครับ ที่ได้ชี้แจงครับ มีท่านอื่นจะสอบถามเพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภา   ไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติในท่ีประชุมเลยนะครับ 
 

ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว รายการค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 3 
เครื่อง เป็นเงิน 31,000 บาท  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 
0 เสียง 

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

5.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณบ้านแม่ฮวกหมู่ 3 ถึง
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ 4 จ านวนงบประมาณ 179,000 บาท เรียนเชิญท่านนายก
ได้ชี้แจงและเสนอญัตติในที่ประชุมครับ เรียนเชิญครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
นายกเทศมนตรี กระผมขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณาให้ความเห็นชอบโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังมีรายการดังนี้ 
๑. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณบ้าน
แม่ฮวกหมู่ 3 ถึงบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ 4  

หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณบ้านแม่ฮวกหมู่ 3 ถึงบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ 4 ขนาดกว้าง
โดยเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,100 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 20 เซนติเมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร เป็นเงินจ านวน 179,000 บาท 
เหตุผล เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2511 
ในรายจ่ายของแผนการสากรรมและการโยธา ไม่ได้ก าหนดรายจ่ายในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณบ้านแม่ฮวกหมู่ 3 ถึงบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ 4 
ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,100 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 20 
เซนติเมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าว    
กลุ่มชาวบ้านได้อุทิศที่ดินให้ เพ่ือท าเป็นถนน เพ่ือใช้เป็นทางสาธารณะทางการขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตร และใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ท าให้ประชาชนที่ผ่าน
สัญจรไปมาได้รับความสะดวกสบาย จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าวดังนั้น
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. 
บริเวณบ้านแม่ฮวกหมู่ 3 ถึงบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ 4 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
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1. เงินงบประมาณรายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 บริเวณฝายเตาปูน จ านวนเงิน 
92,000 บาท งบประมารคงเหลือก่อนโอน 92,000 บาท โอนลดเป็นจ านวน 
92,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 

2. เงินงบประมาณรายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 บริเวณโฮ่งป่ายาง 
จ านวนเงิน 87,000 บาท งบประมารคงเหลือก่อนโอน 87,000 บาท โอนลดเป็น
จ านวน 87,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณบ้าน
แม่ฮวกหมู่ 3 ถึงบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ 4 โอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เป็นเงิน 179,000 บาท รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น 179,000 บาท  

ตามระเบียบและข้อกฎหมาย เทศบัญญัติเทศบาลปีพ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 13 ปีพ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) 
และการจ่ายเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2และ3) ปี พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 และการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นกระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณาครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้ชี้แจงญัตตินะครับ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไป 
ประธานสภา ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณบ้านแม่ฮวกหมู่ 3 ถึงบ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ 4 มีทา่นไหนจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญท่านวสันต์ครับ 

นายวสันต์   วรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ จะเรียนถามท่านประธานสภาว่าตัวนี้เป็นถนนดินครับ และเป็นถนนดิน

ตลอดสายนะครับ ไม่มีการอัดบดใช่ไหมครับ เพราะว่าไม่เห็นมีในรายละเอียดและท่อ
ระบายน้ ามีกี่จุดครับ ก็ไม่ได้ระบุและก็การอัดบดถนนรายละเอียดก็ไม่ได้บอกครับ  
จริงอยู่ที่เป็นถนนใหม่ แต่ถ้าหากว่า ฝนตกก็ไม่สามารถเดินได้นะครับ การสัญจรก็
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อาจจะล าบากมากกว่าเดิม และขอเรียนถามท่านประธานว่าไม่เป็นดินอัดบดใช่ไหม
ครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคณุท่านวสันต์  วรรณมณีด้วยครับ มีท่านอื่นจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ 
ประธานสภา   เชิญท่านธนา  แก้วจักรครับ 
นายธนา   แก้วจักร - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ผมมีข้อสงสัยครับก็อยากจะสอบถามท่านประธานสภาว่าถนนจากบ้าน

หมู่ 3 ไปบ้านหมู่ 4 ท่านเลขาได้มีหนังสือค าร้องเพียงอย่างเดียวกับผมกลัวว่าจะมี
ปัญหาข้อพิพาทกันทีหลัง ว่าโฉนดที่ดินที่เจ้าของที่เขาได้เซ็นถ้าอนุมัติผ่านที่สภาไป  
ในวันข้างหน้าเกิดเจ้าของที่เขาเปลี่ยนใจ อาจจะเกิดปัญหาตามมาครับ ทางที่ดีจะต้อง
ให้เจ้าของที่ที่เราจะสร้างถนนผ่านที่ของเค้าเซ็นยินยอมเพ่ือที่สภาเราจะไม่มีปัญหาใน
ภายหลังครับ ผมก็กลัวจะเกิดปัญหาในภายหลังครับ ถ้าจะให้ดีก็ได้หนังสือตัวนั้นมาจะ
เป็นการดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านธนาด้วยครับ มีท่านอื่นจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ขอเรียนเชิญท่าน 
ประธานสภา   มงคล ช านาญการครับ 
นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมพอพูดแต่เรื่องของเจ้าของพ้ืนที่ครับ และคนประสานงานกับ

เจ้าของทีครับ ตามท่ีได้พูดกับช่าง งบประมาณของเรามีน้อยครับและเจ้าของที่ก็บอก
ว่าถ้า จะท าก็ต้องท าในหน้าแล้งนี้ครับ เพราะว่าช่วงฤดูท านาเค้าจะไม่ให้ท าครับ   
และถ้าหากว่าเราไปรื้อรั้วเขาออก เราก็ต้องรับปากเขาด้วยครับว่าจะต้องล้อมรั้วใหม่
ให้เขาด้วยครับ ซึ่งถ้าชาวบ้านก็ได้ประสานมาทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ก านันครับ แต่ก็ถือ
ว่าเป็นโชคดีครับที่เขาได้อุทิศที่ดินให้กับเราสร้างถนนครับ ส าหรับถนนเส้นนี้ ถ้าจ าไม่
ผิดเราได้ขอเขามานับ 10 ปีแล้วครับ ซึ่งก าลังจะส าเร็จในปีนี้ครับ จะท าให้การสัญจร
สะดวกขึ้นครับ ก็ได้คุยกับชาวบ้านว่าถ้าหากมีงบประมาณก็จะน าถนนลูกลังเข้าไป
ครับ ตอนนี้ก็ขอเป็นถนนดินไปก่อน เพราะถ้าหากว่าน าถนนดินลูกรังไปลงเลยจะใช้
งบประมาณ 400,000 บาท แต่ตอนนี้งบประมาณของเรามีแค่ 100,000 กว่า
บาทก็เลยจะท าให้เป็นแนวทางไปก่อน และเราก็ต้องรีบท าพระเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
พ่ีน้องของเราครับ และทางเรื่องเอกสารท่านเลขาก็ได้น ามาเรียบร้อยแล้วครับ   
พร้อมกับลายเซ็นของเจ้าของที่ และตอนนี้เจ้าของที่ก็ถามมาว่าเมื่อไหร่จะไปท าครับ
เพราะถ้าหากท าหน้าฝน กลัวว่าจะท าให้นาของเค้าเสียหายครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านมงคล  ช านาญการด้วยครับ มีท่านอื่นจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ 
ประธานสภา   เรียนเชิญท่านวสันต์ครับ 
นายวสันต์   วรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมนายวสันต์  วรรรมณีครับ กระผมขอถอนค าถามนะครับ        

ในค าถามที่ว่าวางท่อกี่จุด ไม่มีรายละเอียด แล้วก็ต้องขอโทษด้วยครับ และห่วงเรื่อง
ถนนดินครับ ขอให้มีดินอัดบทสักหน่อยครับ เพราะถ้าหน้าฝนเราจะเดินทางไม่ได้เลย
นะครับ ขอฝากตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านวสันต์ด้วยครับ กระผมขออนุญาตพูดเก่ียวกับถนนสายนี้สักหน่อยครับ 
ประธานสภา ถนนเส้นนี้ผมก็ได้ขอมาประมาณ 10 กว่าปีอย่างที่ ท่านสท.มงคล พูดครับ คือคน

สมัยก่อนเขาจะหวงที่ครับ ก็เลยไม่ส าเร็จสักทีครับ การขอให้เจ้าของที่ยินยอมให้เรา
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สร้างเส้นทางมันต้องใช้เวลาครับ เจ้าของที่ตั้งแตล่ าเหมืองไปจนถึงม่อนก็ยินยอมกันทั้ง
หมดแล้วครับ ที่ว่าจะท าให้เสร็จภายในฤดูแล้งนี้ ขอความกรุณาจากทุกๆท่านช่วยกัน
นะครับ ฤดูแล้งนี้อาจจะท าที่บ้านมะกอกก่อนครับ ส่วนฤดูแล้งหน้าถัดไปท าที่      
บ้านไหล่หินครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ต้องขอขอบคุณค าท้วงติง ค าแนะน าที่ดีจาก

ทางสภาและสมาชิกทุกท่านครับ จริงๆแล้วกระผมมีความตั้งใจครับว่าอยากจะให้บ้าน
แม่ฮวกได้มีถนนเชื่อมต่อเวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องอ้อมไกลมาก ส่วนตัวผมแล้วจะให้
มีถนนสายแรกก็คือบ้านไหล่หินกับบ้านแมฮ่วก แต่ปรากฏว่าการเจรจาขอเจ้าของที่ดิน
ยุ่งยากล าบากมาก ไม่สามารถเจรจาท าให้ส าเร็จได้และผมก็ยังไม่ทิ้งความตั้งใจ
อยากจะให้เกิดถนนเส้นนี้ แต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากให้มีถนนผ่านออกไปทางบ้าน
มะกอกอีกหนึ่งเส้น ก็พยายามพูดคุยกันมาตั้งนานแล้วครับ และต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาหลายหลายท่านๆกับท่านผู้น า ท่านผู้ใหญ่บ้านและตลอดจนผู้ช่วยที่ได้
รวบรวมพลังในการเจรจา ส าหรับตัวกระผมมีความคิดเห็นที่อยากจะได้ เพ่ือพ่ีน้อง
ชาวบ้าน แต่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีงบประมาณแต่ผมก็มีความเชื่อว่าถ้าหากว่าเรามีผู้
บริจาคที่ดินแล้วเราก็สามารถที่จะค่อยๆหางบประมาณเอาครับ แต่วันหนึ่งก็ได้รับ
โทรศัพท์จากท่านก านันว่าให้เข้ามาท าได้เลยถ้าหากว่าไม่มาล้อมรั้วให้เขา จะท าให้เกิด
ปัญหาผมก็บอกไปว่าต้องรอก่อนครับงบประมาณของเราก็ไม่มี ก็เลยชะลอไว้ก่อนเก่า
ผมก็เข้าไปดูแล้วว่ามีช่องทางอ่ืนที่จะสามารถเจรจากับเจ้าของที่ เพ่ือจะหาหนทาง
สร้างถนนให้มาทะลุกับถนนที่เราลาดยางไว้แล้ว แต่ก็ใกล้กว่าด้วยของแบบนี้ถ้าเราได้
ขึ้นมาแล้ว ได้ครบแล้ว เราต้องรีบท าครับ นี่คือเหตุผลหลักที่เราจ าเป็นต้องรีบท าทั้งที่
งบประมาณมีน้อย หลายท่านถามว่าท าไมไม่มีอัดบด ก็ขอให้ย้อนไปดูที่งบประมาณ
ด้วยครับ แค่เราได้ถนนและวางท่อก็ดีแล้วครับ ถ้าหากว่าจะเอาลูกลัง หรือว่าลาดยาง
ก็ต้องใช้ประมาณที่เยอะกว่านี้ ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องท าไปถนนก่อนครับแต่หลังจากนั้นจะ
ท าให้เป็นลูกรังหรือว่าลาดยางก็ค่อยว่ากันอีกทีครับ ก็ต้องขอขอบคุณหลายท่านที่ให้
ความร่วมมือ ไปเจรจากับชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นท่านมงคลหรือท่านสุธรรมและอีก
หลายๆท่าน ส่วนตัวผมก็ขอชื่นชมและยินดีซึ่งก็ถือว่าเป็นความต้องการของพ่ีน้อง
ชาวบ้าน ต่อไปนี้เราคงก็เชื่อว่าการเดินทางสัญจรไปมาระหว่างสองหมู่บ้านจะสะดวก
มากขึ้นครับ แต่ก็ขอฝากท่านประธานสภาด้วยนะครับอีกเส้นหนึ่งคือเส้นไหล่หินกับแม่
ฮวกยังอยู่ในความคิดของกระผมอยู่ครับ ถ้าหากว่าเจรจาได้เมื่อไหร่ก็จะพยายามสรร
หางบประมาณมาให้ครับ ส่วนเรื่องจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็แล้วแต่ความกรุณาของทุก
ท่านครับ จึงขออนุญาตน าเรียนชี้แจงในที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านนายกด้วยครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านๆ 
ประธานสภา ท่านเลขาที่ช่วยให้ถนนสายนี้ส าเร็จลุล่วงครับ รวมทั้งท่านก านัน ผู้ช่วยสารวัตรที่ช่วย

เจรจาให้ครับ ขอขอบคุณท่านเจ้าของที่ทุกๆท่าน กระผมคิดว่าในอนาคตคงจะเป็น
ถนนสายบ้านไหล่หินกลับบ้านแม่ฮวกครับ ซึ่งเมื่อก่อนผมก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะได้
ถนนหนทางที่ดีๆระหว่างหมู่บ้านครับ มีท่านอ่ืนจะซักถามอีกไหมครับ ขอเรียนเชิญ
ท่านนายกครับ 
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นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
รองประธานสภา ทุกท่านครับ กระผมขอสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งในการก่อสร้างถนนสายนี้เพราะช่วยล่น

ระยะเวลาในการเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วยซึ่งโครงการนี้ถือเป็น
ประโยชน์มากครับ เพราะการท านา การเกษตรปัจจุบันใช้รถ เครื่องจักร เป็นส่วนใหญ่ 
ถนนจึงเป็นปัจจัยส าคัญมากครับ จึงขอฝากให้ทุกท่านพิจารณา และถนนอีกสายผม
อยากจะให้มีคือถนนสายไปทุ่งเตียมหากได้ด าเนินการจะดีมากครับ ขอฝากด้วยครับ
ขอขอบคุณครับ 

นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ผมขอเสริมสักหน่อยครับ ถ้าหากถนนเส้นนี้ส าเร็จก็ขอให้ทุกท่านช่วยกัน

เจรจาถนนเส้นบ้านหมู่ที่ 3 กับถนนเส้นตัดใหม่ เหลือเจรจากับเจ้าของที่อีกประมาณ 
4 รายครับ ซ่ึงตอนนี้ผมเจรจาส าเร็จ ไปแล้ว 1 รายครับ เหลือแค่ 4 รายครับ กระผม
ก็ตั้งความหวังไว้ว่าเราจะได้เชื่อมกับบ้านหมู่ที่ 6 ด้วยครับ ก็ขอฝากทุกท่านช่วยเจรจา
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านนายกด้วยครับ กระผมจะขอมติในท่ีประชุมเลยนะครับ 
ประธานสภา  
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้พิจารณา ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณบ้านแม่ฮวกหมู่ 3 ถึงบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ 4 
จ านวนงบประมาณ 179,000 บาท จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง      
งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวะระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ในวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆนี้ มีท่านไหนจะเสนอเรื่องอะไรบ้างครับ เรียนเชิญท่านปลัด
ประธานสภา   ก่อนเลยครับ 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลดัเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ อนุญาตสรุปโครงการไทยนิยมยังยืน แต่ไม่ใช่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ใช้งบของเทศบาลเรา ท่านจะเห็นว่าเขาจะให้เรา
ประชาคมแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งประชาคมไปแล้ว อย่างหมู่ที่ 1 ก็เป็นโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนนเรียบล าน้ ายาวเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนสถานที่ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน  
ส่วนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 คือโครงการต่อเติมหอประชุมประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ งบประมาณ 200,000 
บาท บ้านหมู่ที่ 4 โครงการธนาคารขยะ งบประมาณ 100,000 บาท โครงการ
ซ่อมแซมล าเหมืองห้องหม้อ 100 ,000 บาท บ้านหมู่ที่ 5 โครงการที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน งบประมาณ 200,000 บาท ท่านจะเห็นโครงการที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของเรา เหมือนกับประมาณว่าถ้าหากเราจะท างาน หรือจะจัดตั้ง
งบประมาณจะต้องดูเรื่องนี้ด้วย ถ้าหากเราจะท าอะไรก็ให้ดูที่ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน 
เช่น หมู่บ้านหมู่1 อย่างข้อ 2 จัดเก็บน้ าต้องการล าเมืองทุ่งน้อยเพราะว่าทางเดินมีการ
พังทลาย ท าให้นาขาด ซึ่งเป็นสภาพปัญหาที่ท้องถิ่นเราต้องเข้าไปดูแล อย่างข้อ 3 
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ต้องการให้มีท่อระบายน้ าบริเวณบ้านสบฮวก บ้านแม่ฮวก จริงๆโครงการนี้บางส่วนก็
อยู่ในแผนพัฒนา แต่พอมาซ้ าแบบนี้ก็เหมือนว่าเรายิ่งต้องเข้าไปดูแล เพราะฉะนั้นก็ถือ
ว่าเป็นส่วนประกอบเวลาที่เราจะพิจารณาโครงการในงบประมาณปีถัดไปว่าสอดคล้อง
กับโครงการของแต่ละหมู่บ้านของเราไหมครับ จะน าเรียนในที่ประชุมเพ่ือเป็นข้อมูล
ของไทยนิยมยังยืนที่ประชาคมไปแล้ว 2-3 รอบครับ บ้านหมู่ 4 ก็ร้องเรียนปัญหา
เรื่องสุขภาพว่าฟาร์มหมูได้ส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน กระผมก็ขอ
อนุญาตน าเรียนในที่ประชุมให้ทุกท่านได้รับทราบ ท่านจะได้เห็นในภาพรวมของไทย
นิยมว่าทั้ งต าบลเรา ของแต่ละหมู่บ้าน เขาต้องการในลักษณะแบบไหนครับ     
ขอบคุณครบั 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมครับ ตอนนี้เราอยู่ในระเบียบวาระอ่ืนๆครับ หากว่าอยากจะ 
ประธานสภา   เสนอหรือท้วงติงในเรื่องไหนก็เชิญได้นะครับ ขอเชิญท่านมงคล ช านาญการครับ 
นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ผมก็มีเรื่องเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการขุดลอกนะครับ ทีแรกได้น าเสนอ

เข้าถึงคณะผู้บริหารแล้วครับ เกี่ยวกับการขุดลอกล าห้วยแม่ฮวกครับ ซึ่งตอนนี้มีความ
ต้ืนเขินมากและหลังส านักสงฆ์บ้านแพะครับ ยังไงก็ฝากถึงคณะผู้บริหารให้หา
งบประมาณเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะครับ ซ่ึงตอนนี้ก็มีผักตบชวา มีหญ้าขึ้น ท า
ให้สามารถเดินได้แล้วครับ ยังไงก็ฝากถึงคณะผู้บริหารให้หางบประมาณเข้าไป
ช่วยเหลือหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญท่านไพโรจน์  ดวงชัยครับ 
รองประธานสภา 
นายไพโรจน์  ดวงชัย - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายไพโรจน์  ดวงชัย ผมก็ขอ

ชี้แนะหน่อยครับ ว่างานที่ค้างคาที่เสนอผ่านไปแล้วเมื่อไหร่จะท าครับ ชาวบ้านก็ท้วง
ติงมาครับ ที่ส าคัญท่ีสุดก็คือบ้านนายประสิทธิ์  เดินเมืองครับ น้ าท่วมขัง ท่อระบาย
น้ าบ้านนายเสาร์แก้ว และที่ซ่อมแซมอีกหลายๆจุดครับ ซึ่งกระผมและ สท.หลายๆ
ท่านได้เขียนโครงการ ถ่ายรูป หรือบันทึกภาพมาให้ทางเทศบาลว่าจะท าเมื่อไหร่ครับ 
อย่างเช่นผมท าบันทึกข้อความท่ีวัดไหล่หินหลวงครับ เมื่อไหร่จะท าครับ ขอบคุณครับ 

นายธนบัตร   จักร์ค า  - เชิญท่านธนา  แก้วจักรครับ 
รองประธานสภา    
นายธนา   แก้วจักร   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ผมขอพูดในเรื่องของประชานิยม ผมได้เข้าร่วมกับมู่บ้านหมู่ที่ 2 และ

เข้าร่วมมา 2 ครั้งที่ได้มาประชุมส่วนใหญ่ ชาวบ้านข้อเสนอที่เราได้ท าแผนพัฒนา 4 
ปีครับ แต่ผมก็ได้เสนอเข้าไปแล้ว 2 โครงการ แต่เขาก็ไม่จดไว้ โครงการแรกก็คือ
โครงการน าขังน้ ากิ่วคอหมา ลงล าเหมืองห้องหม้อและลงสู่แม่ยาว ซึ่งผมได้บอกเค้า
ไปว่าต าบลไหล่หินและต าบลข้างเคียงได้ผลประโยชน์ทั้งหมด แต่เขาก็ไม่ได้บันทึก
ครับ โครงการที่สอง คือโครงการขุดลอกเขื่อนแม่เถาให้เหมือนเดิม เพราะว่าวัชพืชที่
อาศัยอยู่บนน้ าก็จะดูดน้ ากินเรื่อยๆครับ ซึ่งทั้งสองโครงการเค้าก็ไม่ได้บันทึกไว้เลย
ครับ ก็ผมก็เสียใจนะครับที่ได้เสนอโครงการใหญ่ใหญ่ที่นอกเหนือจากเทศบาลเราจะ
ท าไหวแต่เค้าไม่รับเลยครับ ไม่บรรจุลงในแผนเลยครับ ขอบคุณมากครับ 
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นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
รองประธานสภา ทุกท่านครับ ในตอนนั้นที่เขาได้ไปประชาคมที่บ้านหมู่  4 ผมก็ได้น าโครงการที่

เทศบาลเราได้ท าส่งเป็นเอกสารให้กับเขาที่ได้มาประชาคมครับ ทั้งตัวแบบโครงการ
แลโฉนดที่ดิน และเค้าก็ยังบอกว่าจะติดตามให้ครับ ถ้าหากว่าเขามาประชุม
ประชาคมครั้งต่อไป เราสามารถถามได้เลยครับ เพราะว่าผมได้ส่งเอกสารไปแล้วครับ 
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ 

 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมมีเรื่องอยากที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ

ก่อนที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องของโครงการไทยนิยมยังยืน เพ่ือเพ่ิมเติม เสริมความเข้าใจกับ
พวกท่านทั้งหลายครับ อันดับแรกอยากจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของวันพรุ่งนี้นะครับ 
จะมีโครงการสูงอายุอย่างภาคภูมิใจ สูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับ ในวันพรุ่งนี้เวลา 
09:00 น. ครับ อยากจะเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ เข้าร่วมงานนี้เพ่ือเอา
อกเอาใจผู้สูงอายุซักนิดนึงครับ เพราะว่าพรุ่งนี้มีกิจกรรมหลายอย่างครับ ก็ถือว่าเป็น
วันส าคัญอีกวันหนึ่งของผู้สูงอายุครับ เรื่องต่อมา ก็ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้
ประชาสัมพันธ์ไปร่วมงานโรงเรียนไหล่หินวิทยาครับ เนื่องด้วยโรงเรียนไหล่หินวิทยา
จะจัดกิจกรรมวันคืนสู่เหย้าไหล่หินวิทยาขึ้นครับ โดยมีการทอดผ้าป่าเพ่ือจัดหา
งบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  และมี
กิจกรรมรดน้ าด าหัวขอพรจากครูอาวุโส ตลอดจนผู้น าชุมชน และองค์กรต่างๆ มีการ
พบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่าและผู้มีเกียรติ โดยมีอาหารและเครื่องดื่มจ าหน่ายในงาน 
โดยมีการขายบัตรแต่อย่างใดครับ ในวันที่ 12 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น
เป็นต้นไปครับ ก็ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานกันครับ นี่ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ครับ  
อีกเรื่องหนึ่งก็คือ วันที่ 17 เมษายน เราก็มีงานประเพณีวัดไหล่หินประเด็นแรกก็ผม
อยาก ให้ทุกทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านครับ ไม่ว่าจะเป็นความ
คิดเห็น เพ่ือให้ขบวนและประเพณีของเรายิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาครับ เราจะต้องท า
ให้ดีขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่มาเข้าชมได้จดจ า น าไปบอกต่อครับ และชื่นชมความยินดีในการ
ท างานของพวกเราครับ ต่อมาก็ในเรื่องไทยนิยมยั่งยืนครับ ทุกท่านก็พอจะเข้าใจ 
ส าหรับตัวผมก็ไม่ค่อยได้ไปเข้าร่วมครับ เพราะว่าผมถือว่าตรงนี้ เป็นการท างานที่
ค่อนข้างจะมีรูปแบบคล้ายๆกับเทศบาลของเรา แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องน า
โอกาสนั้นได้เข้าไปในบทบาทได้เข้าไปมีส่วนร่วมเกาะติดสถานการณ์กับชาวบ้าน  
อย่างเช่นโครงการทั้งหลายนะครับ หมู่ที่ 1 โครงการปรับภูมิทัศน์เลียบแม่น้ ายาวเพ่ือ
เป็นแหล่งพักผ่อน งบประมาณ 200,000 บาท ถ้าหากว่าเราเข้าไปฟัง เข้าไปมีส่วน
ร่วม เข้าไปมีความคิดเห็น ก็จะเป็นผลงานของเราเช่นกันครับ ถึงแม้ว่าเงินจะมาจาก
โครงการงบประมาณไทยนิยมยั่งยืน แต่นักวิเคราะห์ได้แจ้งกับผมว่า คณะกรรมการ
ทางอ าเภอจะให้บรรจุในเทศบัญญัติปี  พ.ศ. 2562 และเขาก็บอกว่าสมควรที่จะ
น าเข้าบรรจุในเทศบัญญัติปี 2562 และกระผมก็คิดเอาเองนะครับ ว่าเงินงบประมาณ
ส่วนนี้ น่าจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจครับ ซึ่งเป็นโครงการที่เค้ามาประชาคมและ
เลือกเอาโครงการที่ดีๆและเอาไปจัดสรรงบประมาณผ่านทางท้องถิ่นของเรา กระผม
คาดว่าน่าจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ก็ยังไม่แน่ใจครับ แต่ที่แน่ๆคือต้องบรรจุลงใน
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เทศบัญญัติปี 2562 ครับ ตอนนี้คือโครงการของหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 โครงการ
โครงการละ 200,000 ครับ อย่างที่ท่านธนาได้เสนอไปครับ แต่เขาก็ไม่น ามาลงในนี้
ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างก็คล้ายๆกับเรา แต่ผมก็มีความเชื่อเช่นเดียวกับท่านครับว่า
โครงการที่เข้ามานี้ต้องผ่านชาวบ้าน แต่ความโดดเด่นตรงนี้อาจจะเป็นท่านปลัดอ าเภอ
ได้มานั่งเป็นประธาน มาพูดคุยและท่านก็คงคิดว่าเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจนะครับ   
ที่ได้ยินจากปากของชาวบ้าน และถ้าหากในปีถัดไปถ้าเราจะท าเทศบัญญัติ เราก็ต้องดู
จากโครงการเหล่านี้ครับ เพราะว่าเขาถือว่าได้มาจากชาวบ้าน และโครงการที่เข้ามานี้
เขาก็คิดว่าทางเทศบาลของเราท าได้ครับ และเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ กระผมก็
ต้องขอขอบคุณและมีเรื่องน าชี้แจงในที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายธนบัตร   จักร์ค า  - ขอบคุณท่านนายกครับ ขอเชิญท่านรองมงคลครับ 
รองประธานสภา    
นายมงคล   แผ่นค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองนายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ส าหรับเรื่องต่างๆท่านนายกก็ได้ชี้แจงไป

หมดแล้วนะครับ ส าหรับผมก็ขอพูดในเรื่องที่ไปประชุมครับผมก็ได้ไปประชุมที่
กรุงเทพมหานครร่วมกับประธานสภา และเจ้าหน้าที่ครับก็ประชุมเรื่อง สสส.ครับ   
ซึ่งทาง สสส. ก็จะได้ให้งบประมาณมาจ านวน 100 ,000 บาทและเราก็เป็น
เครือข่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และจะต้องไปร่วมกับวอแก้วอีกครั้ง
หนึ่งก็จะได้งบประมาณมา 100,000 บาทครับ ซึ่งตอนนี้ก็ได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่
ครับว่าเราจะท าอะไร และเราก็ต้องไปประชุมที่วอแก้วอีกครั้งหนึ่งครับ แต่รอบนี้ท่าน
นายกหรือว่าท่านปลัดอาจจะได้ไปครับ หลังจากไปประชุมที่กรุงเทพได้ 2 วัน ผมก็ได้
ไปประชุมที่เชียงใหม่ครับ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยังยืนก็ได้ไปฟังการบรรยายซึ่ง
ก็เป็นความรู้ที่ด ีและเขาก็อยากให้เราน าลงเทศบัญญัตคิรับ ลงแผนพัฒนา ซึ่งกับผมก็
ได้ไปถามส่วนตัวว่าท้องถิ่นของกระผมมีแหล่งที่ท่องเที่ยวก็คือวัดไหล่หิน ซึ่งก็ได้รับ
ค าแนะน ามาว่าให้สร้างเครือข่ายในต าบล ซึ่งอาจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว ว่าแต่ละหมู่บ้านมีอะไรที่เป็นจุดที่น่าสนใจครับ ก็สรุปได้ว่าเราจะต้องปรับ
ภูมิทัศน์เพ่ือให้เป็นจุดที่น่าสนใจอย่างเช่นปลูกดอกบัวตอง ดอกทานตะวัน เพ่ือให้
เป็นจุดที่น่าสนใจส าหรับนักท่องเที่ยวครับ วันแรกก็ได้ไปที่แม่ก าปองครับ ซึ่งที่แม่ก า
ปองก็มีระบบนิเวศที่น่าสนใจ มีน้ าตก มีโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นจุดขาย และเขามีต้นทุนอยู่
แล้วครับ เราก็ต้องมาดูและก็มาปรับของเราต่อไปครับ อันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมจะเล่าให้
ฟังครับ ที่ได้ไปประชุมมา ส่วนการท่องเที่ยวจะยังยืนหรือไม่ ก็อยู่ที่ทุกๆท่านได้
ช่วยกันครับ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ และก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ได้ถนน
ภายในหมู่บ้านของเราครับ ก็ขอชื่นชมและก็ยินดีครับ ขอบคุณครับ 
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นายธนบัตร   จักร์ค า   - ในวาระอ่ืนๆนี้คงได้พูดคุยกันครบแล้วทุกเรื่อง การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้ง  
ประธานสภา ที่ 1 ประจ าปี 2561 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. บัดนี้ก็

ถึงเวลาละครับ ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  ท่านคณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ประชุมร่วมกัน  ขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุม  เวลา  15.30 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 


