
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปี 25๖1 

วันพุธที่  14  พฤศจกิายน  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 วรรณมณ ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
11. นายพินิจ จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
12. นายธนา แก้วจักร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

รายนามผู้ไม่มาประชุม - 
รายนามผู้ขาดประชุม - 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
2. นายมงคล  แผ่นค า  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
3. นายสุนันท์     เกษณา  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
4. นายมนู โลชา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
5. นายธีรชัย ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
6. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาล 
7. นายกฤษฎา  วัฒนานันท์ หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า กฟภ.อ าเภอเกาะคา 
8. นางนิชชยา อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
10. นายเจริญ โสพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นายกรุงทอง สิงห์โทราช นายช่างโยธาช านาญงาน 
12. นางพัทธนันท์   รักดิษฐ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
13. นางสุชัญญา ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
14. นางสาวพิชญา พัตราภรณ์วิโรจน์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
15. นายประพัฒน์  เยาวรัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
16. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
17. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธาช านาญงาน 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖1 เชิญท่านประธานน าไหว้พระ
สวดมนต์ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 25๖1        
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ตามท่ีท่านเลขานุการสภา ได้แจ้งไปแล้วว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
ประธานสภา ของเราได้มีโอกาสต้อนรับหัวหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคาคนใหม่ครับ 

อยากจะเรียนเชิญท่านได้แนะน าตัวครับ  
นายกฤษฎา  วัฒนานันท์ - ก่อนอื่นต้องขอกราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง 
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า นายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ กระผมนายกฤษฎา  วัฒนานันท์  
กฟภ.อ าเภอเกาะคา เป็นหัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา ซึ่งที่กระผมขอเข้า

ร่วมประชุมด้วยเนื่องจากหาโอกาสยากที่จะเข้าร่วมประชุมสภาทั้งของสภาเทศบาล
หรือขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ของอ าเภอเกาะคาครับ เพราะว่าต่างก็มี
ภารกิจ อาจท าให้มีความพร้อมไม่ตรงกัน พอดีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสได้มา
ส ารวจงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านแม่ฮวก หมู่ 3 ช่วงพักก็ ได้มีโอกาสได้นั่ง
พูดคุยกับท่านรองมงคล กับท่าน สท. รวมถึงท่านเลขาด้วยครับ คือจริงๆแล้วการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นมีนโยบายสนับสนุนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพราะว่าไฟฟ้านั้น
เป็นระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ประชาชนคนไทยทั่วไปเข้าถึงในทุกครัวเรือนครับ 
เพราะฉะนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีนโยบายขยายเขตไฟฟ้าให้กับประชาชน 2 
โครงการ โดยโครงการแรกคือ ขยายเขตไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟรายใหม่ หมายถึง
ประชาชนผู้ที่ไปปลูกบ้าน สร้างบ้านและมีเลขที่บ้าน แต่ว่าไม่มีไฟใช้ครับ กรณีแบบนี้
ก็ยื่นเอกสารทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนบ้านหลังใหม่ผ่านเทศบาล และน าส่งเข้าไป
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งทางเราก็จะจัดสรรพิจารณางบประมาณมาให้ เรือนละไม่
เกิน 50,000 บาท  โครงการที่สอง ก็คือโครงการขยายเขตเพ่ือเกษตรกร ซึ่งกรณีนี้ก็
จะมีเงื่อนไขเยอะกว่าบ้านที่อยู่อาศัยครับ เนื่องจากว่าคณะรัฐบาลชุดนี้ได้ออกเงื่อนไข
เพ่ิมเข้ามาก็คือ จะต้องเป็นเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นเกษตรกร ก็คือจะมีสมุดเล่ม
เขียวเป็นทะเบียนเกษตรกร เพราะฉะนั้น ถ้าหากจะยื่นขยายเขตโครงการเกษตรกร 
จะต้องมีส าเนาทะเบียนเกษตรกรของผู้ขอ เพราะฉะนั้นเอกสารจะเพ่ิมมาเป็น 5 
อย่าง ก็คือ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนเกษตรกร ส าเนาเอกสาร
สิทธิ์ และภาพถ่ายครับ เอกสารสิทธิ์ยกเว้น ภบท.5 อย่างอ่ืนใช้ได้หมดครับ แต่ถ้า
หากว่าเราไม่มีที่ดิน หรือไปเช่าที่ดิน ต้องมีหนังสือเอกสารเช่าที่ดิน และแนบทะเบียน
บ้าน บัตรประชาชนเอกสารเจ้าของที่ดิน แต่ถ้าหากว่าที่ดินเป็นของสามี หรือภรรยา 
แต่ชื่อเกษตรกรเป็นสามีหรือภรรยา ซึ่งโครงการตัวนี้จะต้องใช้ทะเบียนเกษตรกรเล่ม
เขียวเป็นหลักนะครับ ถ้าหากว่าเล่มเขียวเป็นชื่อใครก็ต้องเอาคนนั้นเป็นผู้ขอ เพราะ
เขาจะดูทะเบียนเกษตรกรเป็นหลักนะครับ จริงๆแล้วโครงการนี้ ทีถ้าหากเราไปมองที่
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งบประมาณ ซึ่งผมไปเจอมา บางที่ทางเทศบาลเอาเงินอุดหนุนไปลง คือกระผมว่าเอา
เงินอุดหนุนไปสนับสนุนอย่างอ่ืนดีกว่าครับ ควรจะน าเงินที่รัฐบาลแบ่งมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่ กระผมได้ประสานงานของบ้านแม่ฮวกไปส ารวจมา ทีเกษตรกร
โคขุนทั้งหมด 86 รายครับ เป็นมูลค่างานทั้งหมด 3,600,000 กว่าบาทที่ 80 
เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายหน้างานอยู่ที่ประมาณ 1,100,000 บาท เพราะฉะนั้นการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องจัดสรรงบประมาณเข้ามาให้ทั้งหมด 3,600,000 บาท ซึ่งถ้า
เฉลี่ยต่อรายแล้ว อยู่ที่รายละประมาณ 42,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท 
เพราะฉะนั้นงบประมาณส่วนนี้ อย่างที่กระผมได้บอกไปว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี
งบประมาณสนับสนุน แต่บางทีเราไม่มีโอกาสได้ไปประชุมร่วมกับชุมชนครับ ก็เลยจะ
ถือโอกาสมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติช่วยขยายผล ฉะนั้นเงิ นที่
รัฐบาลหรือเงินท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมทบมา ให้กับภาคเหนือ 6 จังหวัด สามารถ
ใช้ได้หมดเลยครับ ถ้าหากว่าจังหวัดของเรา หรือต าบลของเราไม่มีการขับเคลื่อนนั้น 
เงินส่วนนี้ก็จะไหลไปหาจังหวัดอ่ืน หรืออ าเภออ่ืนครับ ล่าสุดที่กระผมได้ไปตรวจสอบ
มาเม่ือวานนี้ ขอเงินจัดสรรเข้าบ้านแม่ฮวกนี้ ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติมาอีก 10 ล้านบาท 
เฉพาะ 6 จังหวัดของเรานะครับ เพราะฉะนั้นกระผมจะต้องรีบส่งโครงการของบ้าน
แม่ฮวกภายในอาทิตย์หน้าครับ เพ่ือรอการพิจารณางบประมาณครับ เพราะว่าของ
บ้านแม่ฮวกนี้ใช้เงินเยอะครับ ปักเสาไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมด 75 ต้นครับ เสาไฟฟ้าแรง
ต่ าทั้งหมด 179 ต้นครับ  พาดสายแรงต่ าทั้งหมด 7 กิโลเมตร และพาดสายแรงสูง
อีก 5 กิโลเมตร เพราะฉะนั้นเป็นพ้ืนที่ที่กว้างมากครับ และต าบลไหล่หินก็เป็นพ้ืนที่ที่
กว้างมากพอสมควรครับ เพราะฉะนั้นกระผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์ส่งเรื่องเข้ามา
ครับ และที่ส าคัญ กระผมขอความร่วมมือกับทางกองช่างของเทศบาลด้วยครับว่า
เอกสารที่ชาวบ้านส่งรวบรวมเข้ามานี้ ขอให้ทางกองช่างได้ตรวจสอบให้กระผมด้วย
ครับ ถ้าหากว่าเอกสารไม่ครับ จะต้องตีกลับไปมาซึ่งจะท าให้เกิดความล่าช้าครับ และ
เงินงบประมาณก็อาจจะถูกน าไปใช้ในพ้ืนที่อ่ืน เพราะฉะนั้นกระผมขอให้ตรวจสอบ
ด้วยนะครับ ว่าเอกสารถูกต้องไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโครงการเกษตรครับ 
ซึ่งรัฐบาลก็จะให้การสนับสนุนงบประมาณมาพอสมควรครับ เพียงแต่ว่ามีเจ้าบ้านที่
ยังไม่เข้าถึงข้อมูลพวกนี้ ในส่วนของจังหวัดนะครับ พอด าเนินการที่เทศบาลเสร็จแล้ว 
จะต้องรายงานให้ผู้ว่าฯทราบ และผู้ว่าฯก็จะรายงานให้กับทางมหาดไทย ซึ่งทาง
กระผมก็ จ ะร าย ง าน เข้ า กั บหน่ ว ย ง านของกระผม  ซึ่ ง ก็ จ ะ ไป เ จอกั นที่
กระทรวงมหาดไทยครับ เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาจะต้องตรงกันครับ และ
ประเด็นส าคัญคือเวลา กรณีงบประมาณลงมาแล้ว ก็จะต้องขอติดตั้งมิเตอร์จ านวนไม่
น้อยกว่าที่ขอ ยกตัวอย่างเช่นบ้านแม่ฮวก ขอมา 86 ราย มิเตอร์จะต้องติดตั้งไม่ต่ า
กว่า 86 เครื่อง เพราะว่าเวลา สตง.ตรวจสอบนั้น เวลาเอางบประมาณเป็นตัวตั้งและ
หารด้วยจ านวน ถ้า 86 ราย จะตกอยู่ที่รายละ 42,000 บาท และถ้าหากว่าไม่ครบ 
86 เครื่อง วงเงินที่ใช้ต่อรายจะต้องสูงขึ้น เพราะฉะนั้น สตง.ก็จะเข้ามาตรวจสอบ
การใช้เงินเหมือนกันครับ และถ้าหมู่บ้านไหนที่ขอไปแล้วและติดตั้งไม่ครบ ก็จะมีผล
ต่อหมู่บ้านต่อไป เพราะเราจะต้องขอมิเตอร์ให้ครบก่อนถึงจะขยับไปให้หมู่บ้านอ่ืน 
อย่างเช่นบ้านแม่ฮวกครับ ถ้าหากว่างบประมาณลงมาแล้ว ขยายเขตเรียบร้อย ต้อง
ติดตั้งมิเตอร์ไม่น้อยกว่า 86 เครื่อง ถ้าไม่ครบ หมู่บ้านต่อไปก็จะต้องมีปัญหาครับ 
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และเขาก็จะไม่พิจารณาให้ จนกว่าจะติดตั้งมิเตอร์ให้ครบครับ มีท่านอ่ืนอยากจะ
สอบถามไหมครับ เผื่อท่านจะน าไปประชาสัมพันธ์เสนอในชุมชนอ่ืน ถ้าหากว่าท่าน
จะขอติดตั้งไฟและมิเตอร์ไปใช้ที่สวน ก็ขอให้น าทะเบียนบ้านที่อาศัยจริง  หรือไม่ก็น า
บัตรประชาชนไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ้าหากว่าถนนเส้นนั้นยังไม่เป็นสาธารณะ 
เราก็ไม่สามารถท าให้ได้ครับ จะต้องเป็นถนนสาธารณประโยชน์ก่อนครับ  

นายสุนันท์   เกษณา  - ขอสอบถามหน่อยครับ ถ้าหากว่าที่ดินนั้น ยังไม่ได้รับการโอน และเจ้าของที่นั้นจะ 
รองนายกเทศมนตรี  เซ็นยินยอมให้เป็นที่สาธารณะได้ไหมครับ 
นายกฤษฎา  วัฒนานันท์ - ไม่ได้ครับ เพราะว่ากรณีการยินยอมนั้น เป็นการยินยอมระหว่างบุคคลครับ แต่ใน 
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า  กฎหมายนั้น ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนมือโฉนดจะเกิดปัญหาทันทีครับ เพราะว่าเจ้าของ 
กฟภ.อ าเภอเกาะคา ที่คนใหม่นั้น มีสิทธิเต็มโฉนดของเขาครับ ฉะนั้นขอให้ท าให้ถูกต้องก่อนครับ ตัดเป็น

ถนนสาธารณะประโยชน์ก่อนครับ  
นายธนบัตร   จักร์ค า - กระผมขออนุญาตเรียนถามครับ พ้ืนที่ท ามาหากินส่วนมากแล้วจะเป็นเขตป่า แต่ว่า 
สมาชิกสภา   ตอนนี้มีถนนตัดผ่านไปแล้ว จะสามารถขอติดตั้งหมอแปลงเกษตรได้ไหมครับ  
นายกฤษฎา  วัฒนานันท์ - ในกรณีนี้นะครับ ถ้าเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ ก็ได้ครับ แต่ถ้าเป็นป่าสงวน 
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า  ที่มีถนนสาธารณะประโยชน์ตัดผ่าน ก็ต้องขอหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่ในการเกษตร  
กฟภ.อ าเภอเกาะคา แต่ถ้าหากว่าเป็นพ้ืนที่ป่าสงวน แต่ไม่มีถนนสาธารณะประโยชน์ ถึงแม้ว่าจะเป็นถนน

คอนกรีต หรือว่าลาดยาง กระผมก็เข้าไม่ได้ครับ เรื่องแบบนี้กระผมเจอที่ต าบล
นาแส่งครับ เขตติดต่อกับบ้านหาดปูด้าย ซึ่งมีถนนตัดผ่าน แต่โฉนดเป็นของพ้ืนที่ป่า
สงวน เพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพถ่ายแล้ว จะไม่มีถนนเลย ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ก็จะ
ขอใช้ไฟได้ครับ ส าหรับคนที่มีพ้ืนที่ใกล้กับถนน หรือถ้ามีพ้ืนที่อยู่ข้างใน เราก็ท า
หนังสือขออนุญาตจากเจ้าแรกว่าขอใช้ไฟครับ 

นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์  - อยากทราบว่าก าหนดระยะเวลาที่จะขยายเขตไฟฟ้านี้ จะมีถึงเม่ือไหร่ครับ 
สมาชิกสภา 
นายกฤษฎา  วัฒนานันท์ - งบประมาณตัวนี้คงจะไม่มีหมดเขตครับ เพราะว่า เฉพาะปี 2561 นี้ อนุมัติมา  
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า 3 รอบแล้วครับ เพราะว่ามันไม่พอครับ เพราะว่านโยบายรัฐบาล เขาบอกว่า 
กฟภ.อ าเภอเกาะคา ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ชนบทท าการเกษตรกรรม ดังนั้นการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ

และเกษตรกรรม สังคมของประเทศ ต้องยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ 
เพราะฉะนั้นรัฐบาล ทุกชุด ที่เข้ามาบริหารประเทศ โครงการนี้จะต้องคงอยู่ครับ และ
ถ้าหากว่าเงินงบประมาณหมดแล้วก็จะขอเป็นรอบ ซึ่งภาคเหนือของเราก็ครั้งที่ 3 
แล้วครับ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกครับ ว่าเงินอนุมัติมาเมื่อวานจากมหาดไทย 
ประมาณ 10 ล้าน ต้องรีบส่งงานเข้ามาให้กระผมกระผมก็จะได้รีบออกไปส ารวจ 
และเขียนค่าใช้จ่ายส่งไปกองงบประมาณ เพราะฉะนั้นกับผมก็จะพยายาม ลงในพ้ืนที่
ท้องถิ่น ว่าขอช่วยส่งเสริมและสนับสนุนชาวบ้าน ซึ่งถ้าจะให้ชาวบ้านหาเงินมาเอง
หรือว่าจะให้เทศบาลตั้งงบลงไปช่วยก็คงจะไม่ไหวครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัย
โอกาส แบบนี้ส่งเรื่องเข้ามาหาผมซึ่งทางเราก็มีงบประมาณสนับสนุนเต็มที่ครับ 

นายสุนันท์   เกษณา  - ตัวอย่างเช่นกระผมครับ ถ้าหากว่าเขาเซ็นอนุญาตให้ใช้สถานที ่และดึงจากเสาแรง 
รองนายกเทศมนตรี  สูงมาเป็นเสาแรงต่ า และจะขยายไปแบบนี้ได้ไหมครับ 
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นายกฤษฎา  วัฒนานันท์ - ไม่ได้ครับเพราะว่าการขอใช้ไฟ ซึ่งห่างจากเสาไฟฟ้า 3 เมตร จะให้มิเตอร์ไม่ได้ครับ  
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า  เพราะฉะนั้นจะต้องซื้อเสาไม้ปักเองครับ ถ้าหากว่ามีคนมาแอบอ้างว่าให้ซื้อสายไฟเก่า 
กฟภ.อ าเภอเกาะคา ไม่ต้องไปซื้อนะครับเพราะว่าถ้าพวกผมมาตรวจสอบแล้ว ก็ต้อง ท าใหม่ครับ ซึ่งถ้า

หากเกิน 40 เมตรก็ต้องขอขยายเขตครับ  
นายธนา   แก้วจักร์  - ถ้าหากว่าเกิน 40 เมตรก็ต้องขยายเขตใช่ไหมครับ 
สมาชิกสภา 
นายกฤษฎา  วัฒนานันท ์ - ถ้าหากเกินก็ต้องขยายเขตครับ ซึ่งเขาจะก าหนดให้มารายละไม่เกิน 5,0000 บาท 
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า  ถ้าเกินงบประมาณที่เขาจัดให้ในแต่ละราย  ส่วนเกินก็คงต้องออกเองครับ  
กฟภ.อ าเภอเกาะคา 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านหัวหน้าด้วยครับ  ขอเรียนเชิญท่านรองมงคล  แผ่นค าครับ  
ประธานสภา  
นายมงคล   แผ่นค า  - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
รองนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ส าหรับเรื่อง เงินงบประมาณไม่พอ และได้พูดคุย

กับท่านปลัด ซึ่งท่านปลัดก็จะได้ชี้แจง แต่ตอนท้ายนะครับก่อนอ่ืนก็ต้อง ขอขอบคุณ
ท่านหัวหน้า ไฟฟ้า อ าเภอเกาะคาที่ได้มาร่วมประชุมได้ชี้แจง ให้ความรู้กับ ต าบล   
ไหล่หินและในสภาวันนี้นะครับ ส าหรับตัวกระผมนี้ก็ ได้พูดคุยกับท่านและทางบ้าน
ไหล่หินก็เรียบร้อยไปแล้ว 2 รายซึ่งก็ได้ใช้ไฟฟ้าขยายครัวเรือน ต่อไปก็ต้องขอรบกวน
ท่าน ในการขยายเขตไฟฟ้าเข้าบ้านแม่ฮวก ซึ่งใช้ประมาณมาก ก็ต้องขอขอบคุณท่าน 
และต้องขอพ่ึงพาอาศัยท่านต่อไปในภายภาคหน้าด้วยครับ ถ้าหากว่ามีโอกาสอีกก็จะ
ขอ เชิญมาร่วมประชุมสภาอีกครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าด้วยครับ ตามท่ีท่านได้น าโครงการเกี่ยวกับไฟฟ้าไปลงที่ 
ประธานสภา บ้านแม่ฮวก เพราะว่ากลุ่มตรงนั้นเป็นกลุ่มเลี้ยงวัว แต่ถ้าหากลึกเข้าไปอีกนิดก็จะเป็น

ที่ท ากินครับแต่ว่าไม่มีทะเบียนบ้าน เราจะขยายเขตเข้าไปได้ไหมครับ  และ
งบประมาณยังเหลือเยอะไหมครับ 

นายกฤษฎา  วัฒนานันท์ - ตรงนั้นจะไมใ่ช้ทะเบียนบ้านครับแต่ว่าจะใช้ทะเบียนเกษตรกรครับแต่ตอนนี้ 
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า  งบประมาณก็เหลือ เยอะอยู่ครับ เพราะฉะนั้นก็ส่ง โครงการเข้ามาเถอะครับ 
กฟภ.อ าเภอเกาะคา 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ในกรณีจากบ้านแพะไปทางหนองยาว ซึ่งตรงนั้นมีฟาร์มหมู่อยู่ซึ่งเขาได้ใช้เครื่องปั่น 
ประธานสภา และเป็นเกษตรรายย่อย ซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่มีประโยชน์ และเป็นพ้ืนที่ของ สปก.         

ไมท่ราบว่าจะใช้ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ 
นายกฤษฎา  วัฒนานันท์ - ในกรณีที่เป็นธุรกิจแบบนั้น ไฟฟ้า ไม่ได้สนับสนุนครับ เพราะไฟฟ้าได้สนับสนุนใน 
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า การใช้ไฟฟ้าเพ่ือ อุปกรณ์แสงสว่าง สูบน้ า มิเตอร์ไม่เกิน 15 แอมป์ อย่างในกรณี 
กฟภ.อ าเภอเกาะคา โคขุน ซึ่งไม่ได้ใช้ไฟมาก ซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย ที่น าไฟฟ้าไปก็เพ่ือใช้ในการปั๊มน้ า

ใช้สาธารณูปโภคในสวน ซึ่งวัตถุประสงค์ได้น าไปใช้ในเกษตรรายย่อย แต่ถ้าหากว่ า
เป็นฟาร์มไก่หรือว่าฟาร์มหมูซึ่งตรงนี้ เขาจะมองว่าเป็นธุรกิจครับ ซึ่งต้องออก
ค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด ส่วนโฉนดเป็น สปก.ได้ครับ และก็อย่าลืมเล่มเขียวเป็นหลักครับ  

นายมงคล   แผ่นค า  - ในเรื่องไฟฟ้าพอดีได้คุยกับท่านนายกเม่ือวานนี้ครับ ก็คือถนนเส้นที่ไปบ้านมะกอก  
รองนายกเทศมนตรี  ที่ใช้ไฟฟ้าแบบติดข้างทาง ซึ่งขอใช้หม้อแปลงแบบเกษตรแบบบ้านแม่ฮวกได้ไหมครับ 
    ซึ่งเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
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นายกฤษฎา  วัฒนานันท์ - พอดีกระผมได้ไปเห็นที่ดินครับ เขาจะท าการขีดฆ่า แต่จะถึงตอนนั้นก็ต้องไปถามว่า 
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า  เขาได้ท ากระบวนขั้นตอนแบบไหนบ้างครับ 
กฟภ.อ าเภอเกาะคา 
นายมงคล   ช านาญการ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมก็ขอชี้แจงส าหรับบางท่านที่ยังไม่รู้ ซึ่งอีกหนึ่ง

โครงการนี้ไม่ใช่โครงการที่จะเลี้ยงโคขุนนะครับ แต่เป็นโครงการที่จะจ่ายไปหา
เกษตรกร กระผมในฐานะเป็นหัวหน้าของเกษตรบ้านแม่ฮวก ซึ่งกระผมก็จะบอก
จุดเริ่มต้นจากบ้านกับผมนะครับ ไปสายตรงจนถึงดงปู่หม้อมนะครับ ออกมาตรงที่ 
ล้อมหนองแก้ว มาถึงนาของนายวัตร จอมแปง เพราะว่า ที่ดินผืนนั้นเขาไม่มีโฉนดกัน 
ซึ่งไม่สามารถน าไปได้เพราะว่ากลัว สตง.เข้ามาตรวจครับ ซึ่งเราก็กลัวงบประมาณจะ
ไม่พอครับ ซึ่งเราก็คุย ปรึกษากันงบประมาณก็น่าจะอยู่ที่ 5ล้านบาทครับ และ
ส าหรับเลี้ยวซ้ายไปจนถึงสี่แยกหนองแฮง เลยจากสี่แยกไป 2 ต้นครับ ซึ่งจะมีตรงจุด
นั้นเป็นรายสุดท้ายครับ ไม่สามารถ ต่อไปได้อีกครับ และตรงที่หนองโลก ลงไปจนถึง
ของนางลัย นางซอน ซึ่งมีอีกรายหนึ่งเป็นของนายธรรม แต่ไปไม่ถึงครับแต่ว่าจะขอ
ดึงไปใช้เอาครับ และก็ของลุงอาจกล้าณรงค์ ซึ่งรวมกันทั้งหมดแล้วในละแวกนั้นมี
ทั้งหมด 86 รายครับ แต่ก็ผมก็ตั้งใจและพูดกับเกษตรกรว่าจะต้องตั้งมิเตอร์เกิน 86 
รายแน่นอนครับ ซึ่งพ้ืนที่แถวนั้นไม่มีใบ และไม่มีสิทธิ์ไปขอเงินรัฐบาลจากตรงนี้     
แต่ว่าสามารถขอไฟใช้ได้ถือว่าเป็นโชคของเขาครับ กระผมก็ขอชี้แจงแต่เพียงเท่านี้
ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอเรียนเชิญท่านล าดวน   จินาครับ  
ประธานสภา 
นางล าดวน   จินา - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ พอดีวันนั้นวันที่ไปลงทะเบียนเกษตรกร มันมีอยู่ซอย

หนึ่งซึ่งเป็นของเกษตรกรรายหนึ่ง ซึ่งอยู่ด้านหลังที่ดินของดิฉัน ซึ่งติดถนนค่ะ 
อยากจะทราบว่า จะขอขยายเข้าไปได้ไหมคะ ซึ่งมีโฉนดที่ดินแต่วันนั้นเอกสารไม่
ครบถ้วนค่ะ ซึ่งอยากจะสอบถามว่า สามารถส่งเอกสารได้อยู่ไหมคะ และถนนเส้นนั้น
ก็มอบให้เป็นทางสาธารณะเรียบร้อนแล้ว ขอบคุณค่ะ 

นายกฤษฎา  วัฒนานันท์ - ด้านหลังที่ดินที่ติดถนน ก็สามารถน าเสาปักเข้าไปข้างในได้ครับ ถ้าหากเพียงแต่ขอ 
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า  หม้อแปลงก็ท าได้ครับ 
กฟภ.อ าเภอเกาะคา 
นายสุนันท์   เกษณา  - จากที่ท่านสมาชิกสภาได้น าเสนอเข้ามากับผมก็เห็นด้วยครับ ในทางการเกษตรนั้น 
รองนายกเทศมนตรี เราต้องหลีกเลี่ยงสวนยางด้วยนะครับ เพราะว่าเราต้องได้ประโยชน์ ให้เขาด้วย

ไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังครับ  ซึ่งจากที่เสนอมาครับ ผมก็เห็นด้วย
ครับ และขออีกเรื่องนะครับเรื่องเสาหน้าวัดไหล่หิน ที่ว่าจะย้าย 3 ต้นครับ ซึ่งทาง
ท่านก็ได้รับเรื่องไปนานแล้วนะครับ ก็ยังไม่ มาด าเนินการสักทีครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ส าหรับเรื่องนี้ค่อยคุยกับท่านหัวหน้าภายหลังนะครับ ขอเรียนเชิญท่านประดิษฐ์   
ประธานสภา   เรืองฤทธิ์ครับ 
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นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ สมุดทะเบียนเกษตรกรครับ ในฐานะที่ผม

เป็นตัวแทนของเกษตรกรย่อมรู้ว่าบางคนก็ไม่มีสมุดทะเบียนเกษตรกร ไปขอไฟฟ้านะ
ครับ ซึ่งวิธีการที่จะไปขอ ทะเบียนเกษตรกรนั้นให้น ารูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วจ านวน 2 
ใบ และเอกสารสิทธิ์ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนไปติดต่อที่ส านักงาน
เกษตรบ้านศาลา ซึ่งถ้าหากว่าด าเนินการเร็วก็จะได้เร็วครับ ซึ่งผมก็ได้พาคนไปท า
หลายคนแล้วครับ อันนี้ก็เป็นความรู้ ให้ทุกท่านได้ทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอบคุณท่านประดิษฐ์ครับ ที่ได้บอกกล่าวในที่ประชุมนะครับ ซึ่งบางท่านก็ยังไม่  
ประธานสภา ทราบนะครับ ผมต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าการไฟฟ้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้

มาร่วมประชุมและชี้แจงและระเบียบวาระท่ี 1 ครับขอบคุณครับ 
นายกฤษฎา  วัฒนานันท์ - ต้องขออนุญาตในที่ประชุมครับถ้าหากว่ามีอะไร ที่อยากสอบถามหรือว่าจะให้ผม 
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า เข้าร่วมการประชุม หรือว่า ทา่นสมาชิกสภาจะเข้าไปคุยกับประชาชนวันไหนก็ขอ 
กฟภ.อ าเภอเกาะคา แจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ ซึ่งกระผมจะได้เข้าไปร่วมพูดคุยด้วยครับ ก็ต้อง

ขอขอบคุณมากๆครับที่ได้ให้การไฟฟ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  ประจ าปี 2561  
ประธานสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ซึ่งสมาชิกทุกท่านคงจะได้รับบันทึกรายงานการ

ประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับ จะได้แก้ไขและเพ่ิมเติม ในที่ประชุมและท าการรับรอง
ต่อไปนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือว่าตัดออกขอเรียนเชิญเสนอต่อที่
ประชุมสภาเลยครับ ขอเชิญทุกท่านเปิดในหน้าที่ 3 ครับค าพูดของกระผมบรรทัดที่ 
3  ขอเชิญนายมงคลช านาญการประธานกรรมการแปรญัตติขอให้เติมค าว่าคณะด้วย
ครับ จะได้ค าว่าประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ เปิดไปหน้าที่ 9 ครับ ค าพูด
ของกระผม ค าว่า ขอบคุณท่านนายก ขอให้เติมค าว่ารองจะได้ค าว่าขอบคุณท่านรอง
นายกครับ มีท่านอื่นจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดออกไหมครับ   

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - มีท่านอื่นที่จะแก้ไข บันทึกรายงานการประชุมครับ ถ้าหากว่าไม่มีแล้ว กระผมจะขอ 
ประธานสภา มติจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  ประจ าปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ได้
แก้ไขเพ่ิมเติมและตัดออกแล้วครับ 

ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันทเ์ห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 2 
    ประจ าปี  2561  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

3.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญท่านมงคล  แผ่นค า รองนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ 
ประธานสภา จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 และชี้แจงต่อที่ประชุมสภาด้วยครับ ขอเรียนเชิญครับ 
นายมงคล   แผ่นค า - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมในนามของ รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน       

ขออนุญาตเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด     
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุมสภาโดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 
 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ า บ้านมะกอกนาบัว            
โดยด าเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ า บ้านมะกอกนาบัว 
ความยาว 45 เมตร ตามแบบแปลนส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะกอกนาบัว หมู่ 4 ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 708,000.00 บาท      (เจ็ดแสนแปดพัน
บาทถ้วน) 
เหตุผล 

เนื่องจากได้เกิดเหตุอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ต าบลไหล่หินเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 
2561 ท าให้ตลิ่งบริเวณบ้านมะกอกนาบัวพังเสียหาย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่ได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม  ตามรายการข้างต้น 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและ
ระบบระบายน้ าดังกล่าว และเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2548 หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ 
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   ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนิน 

การก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม
ให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านรองนายกครับ ที่ได้ชี้แจงญัตติ เรื่องท่ีเสนอมานี้เป็นการเสนอญัตติเรื่อง 
ประธานสภา ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีท่านไหนจะซักถาม ขอเรียนเชิญครับ ถ้าหากไม่มีท่านใด
ซักถาม กระผมจะขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุมสภา ตามที่ท่านรองนายกได้เสนอและชี้แจงญัตติไปแล้วนะ
ครับ ต่อไปขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังแจ้งยอดเงินสะสมของเทศบาลต าบลไหล่หิน
ครับ 

นางสนธยา  เพ็งพิมพ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ยอดเงินสะสม ณ วันที่  31 ตุลาคม 2561          

ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วมีดังนี้ค่ะ  
- ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบยอดเงินและ

หักเงินฝาก กสท. แล้ว จ านวน 6,272,439.20 บาท 
- หักส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) จ านวน 2,575,278.00 

บาท 
- หักส ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ

และผู้ป่วยเอดส์ ประมาณ 3 เดือน จ านวน 2,646,400.00 บาท 
- เงินสะสมคงเหลือ 1,050,761.20 บาท 
- หักส ารองกรณีสาธารณภัยร้อยละ 10 จ านวน 105,076.12 บาท 
- คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 945,685.08 บาท 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณผู้อ านวยการกองคลังที่ได้ชี้แจงยอดเงินสะสมของเทศบาลต าบลไหล่หิน 
ประธานสภา โดยเป็นยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีเงินสะสมคงเหลือที่น าไปใช้

จ่ายได้ จ านวน 945,685.08 บาท มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่
ครับ หากไม่มีกระผมขอมติดที่ประชุมครับ  

ทีป่ระชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวด 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 12 เสียง      
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวะระท่ี 4  เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนเพ่ือคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครอง 
ประธานสภา ส่วนท้องถิ่นให้มอบหมายท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรียนเชิญ

ท่านปลัด ได้ชี้แจงในที่ประชุมครับ 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ เนื่องจากตอนนี้ได้มีประกาศจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาตินะครับ เรื่อง การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.2561       
ซึ่ งประกาศของ สปสช.ฉบับใหม่ หรือฉบับล่าสุดของปี 2561  ได้ก าหนด 
หลักเกณฑ์ระเบียบออกมาใหม่นะครับเกี่ยวกับการ ใช้ระเบียบต่างๆ ซึ่งระเบียบเก่าที่
เราใช้อยู่ก็ต้องยกเลิกไปนะครับในระเบียบตัวใหม่นี้ มีเรื่องที่เกี่ยวพันในเรื่องของ
คณะกรรมการหลักกองทุนประกันสุขภาพฉบับเก่า ซึ่งคณะกรรมการชุดเก่าที่แต่งตั้งก็
ต้องหมดวาระไปตามประกาศฉบับใหม่นี้ครับ และในประกาศฉบับใหม่นี้ข้อที่ 12 
ก าหนดว่าให้มีคณะกรรมการหลักกองทุนประกันสุขภาพ ประกอบด้วย  

1. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 2 คนครับ 
3. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มอบหมายจ านวน 2 คน ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องน าเข้าสภาในวันนี้ครับเพ่ือให้ทางสภา
ได้ตัดสินใจ 

4. หัวหน้าหน่วยโรงพยาบาลส่วนต าบลในพ้ืนที่ คัดเลือกกันเองไม่เกิน 2 คน 
5. อสม. โดยให้ อสม.เลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
6. ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน ในพ้ืนที่ โดยชุมชนคัดเลือกกันเองไม่เกิน 5 คน  
7. ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ หรือหน่วยงานเรื่องร้อง

ทุกข์ร้องเรียน  
8.ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขา  
9.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขหรือที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  
10.หัวหน้ าหน่ วยงานคลั งหรือผู้ อ านวยการคลั ง  หรือเจ้ าหน้าที่ ที่

ผู้อ านวยการคลังมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขา 
 ในส่วนของผู้แทนหมู่บ้านประชาคม ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะให้ทางสภาเสนอชื่อขึ้นมา   

หรือว่าจะให้ทางหมู่บ้านเสนอชื่อขึ้นมาก็ได้นะครับ เพราะว่าจะต้องใช้ประมาณ      
5 คน ซึ่งในแนวทางนี้กระผมมองว่า ต้องควรจะแจ้งให้ก านันส่งรายชื่อขึ้นมา ซึ่งใน
ระเบียบจริงๆแล้วเขาบอกว่าให้ประชาคมเลือกขึ้นมา และมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจริงๆแล้ว
จะต้องได้มาจากโรงพยาบาล จ านวน 2 คน ฉะนั้นคณะกรรมการในชุดต่อไปจะลดลง
ครับ แต่จะมเีพ่ิมผู้อ านวยการคลังขึ้นมา ซึ่งรวมๆแล้วตอนนี้น่าจะมีประมาณ 16 คน
ครับ ก็ต้องให้ทางสภาของเราพิจารณาครับว่าจะให้คนเก่าที่ด าเนินการอยู่ท าหน้าที่
ต่อไป หรือจะท าการคัดเลือกใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบตัวใหม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ต้องขอขอบคุณท่าน ปลัดครับที่ได้อธิบาย เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ 
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ประธานสภา หลักประกันสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมากระผมก็ได้ท าหน้าที่กับท่านล าดวน แต่ผมก็อยากจะ
เสนอ ให้แต่ละเขตเลือก ผู้แทนขึ้นมาครับ ขอให้เขต 1 เสนอขึ้นมาก่อนครับ 

นายมงคล   ช านาญการ - ขอเสนอ สท.ล าดวนครับ เพราะว่าเข้าใจงานมาแล้วครับ 
สมาชิกสภา 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - มีใครจะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าหากไม่มี เขต 1 ก็มอบให้ท่าน สท.ล าดวน  
ประธานสภา ท าหน้าที่ต่อไปครับ เขต 2 ล่ะครับ ขอเสนอรายชื่อด้วยครับ 
นายวสันต์   วรรณมณี - ขอเสนอ สท.ธนบัตร  จักร์ค าครับ 
สมาชิกสภา 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - มีใครจะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าหากไม่มี เราก็ได้ 2 คนครบแล้วนะครับ 
ประธานสภา  เขต 1 คือท่าน สท.ล าดวน   จินา ครับ 
  เขต 2 คือท่าน สท.ธนบัตร  จักร์ค า ครับ 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นางล าดวน  จินา และนายธนบัตร  จักร์ค า เป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลไหล่หิน จ านวน 12 เสียง 
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวะระท่ี 5  เรื่องพิจารณา ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภา 2562 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รายการเครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่ง แบบเครื่องยนต์เบนซิน เรียนเชิญท่านรองนายกได้
เสนอ และชี้แจงญัตติต่อท่ีประชุมครับ เรียนเชิญครับ 

นายมงคล   แผ่นค า - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอเสนอญัตติเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอญัตติเรื่อง การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในแผนเคหะชุมชนซึ่งมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้  

เครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่งแบบเครื่องยนต์เบนซิน  
หลักการ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณพ.ศ.2562  แผนงานเคหะชุมชนหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์
ก่อสร้างรายการเครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่งแบบเครื่องยนต์เบนซิน 

เหตุผลเนื่องด้วยเทศบาลต าบลนาหินได้จัดท าเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ในรายจ่ายแผนงานเคหะชุมชนหน้า 37/54          
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่งแบบเครื่องยนต์
เบนซินตั้งไว้  85,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในซื้อเครื่องเจาะคอริ่งแบบ
เครื่องยนต์เบนซินพร้อมกระบอกเพชร 4 นิ้ว 1 กระบอก ระบบระบายความร้อน
ปล่อยน้ าไหลผ่านกระบอกเจาะขณะท างาน เส้นผ่าศูนย์กลางที่เจาะได้  25-350 
มิลลิเมตร ความจุถังน้ า 40 ลิตร ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ เพลาคว่ า
กระบอกสูบXช่วงชัก 68X45 มิลลิเมตร ปริมาตรกระบอกสูบ 163 ซีซี ก าลัง
เครื่องยนต์ 3,600 รอบต่อนาทีความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิง 1.9 ลิตร ความจุถัง
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น้ ามันเครื่อง 0.65 ลิตร เครื่องยนต์ HONDA GXV  160 5.5 HP  เนื่องจากเครื่อง
เจาะคอนกรีตคอริ่งแบบไฟฟ้าสามารถเจาะถนนได้ดีกว่าและสามารถน าเครื่องปั่น
ไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในงานอ่ืนๆได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายการ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่งแบบไฟฟ้า ดอก 1.1/4 UNC แบบไฟฟ้า  
220 โวลต์  3,500 วัตต์ ขนาดเกลียวแกนเพลาจับ เจาะได้ 200 มิลลิเมตร 
ความเร็ว  700 RPM น้ าหนัก 25 กิโลกรัม พร้อมดอกเจาะคอนกรีตขนาด 4 นิ้ว   
1 อัน และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง  เครื่องยนต์เบนซิน ฮอนด้า กระแสไฟฟ้า 
220 โวลต์- 26 A ก าลังไฟฟ้า 5,800 วัตต์ แรงม้า 11.8 แรงม้า โดยใช้
งบประมาณ แต่ 85,000 บาท 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที๒่และ๓ พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาต าบลไหล่หินเพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง       
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามหลักการและเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น ขอบคุณ
ครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านรองนายก มงคล  แผ่นค าครับ ที่ได้ชี้แจงญัตติต่อที่ประชุมครับ    
ประธานสภา เป็นการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ตามที่ท่านได้เสนอญัตติออกมานะครับ คือเราได้

อนุมัติเกี่ยวกับจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่ง แบบเครื่องยนต์เบนซิน ราคา 
85,000 บาท เปลี่ยนจากเครื่องเบนซินเป็นเครื่องไฟฟ้างบประมาณเท่าเดียวกันนะ
ครับ เครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่งแบบไฟฟ้า 1.1/4 umc แบบไฟฟ้า  220 โวลต์  
3,500 วัตต์ ขนาดเกลียวแกนจับ เจาะได้ 200 มิลลิเมตร ความเร็ว  700 rpm 
น้ าหนัก 25 กิโลกรัม พร้อมดอกเจาะคอนกรีตขนาด 4 นิ้ว 1 อันและเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า 1 เครื่องเครื่องยนต์เบนซินฮอนด้า กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ถึง 26 a 
ก าลังไฟฟ้า 5,800 วัตต์แรงม้า 11.8 แรงม้า ขอเชิญท่านปลัดครับ 

ส.ต.ต.สุบิน   จีนา - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ ส าหรับในญัตตินี้นะครับ เรื่องการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตเนื่องจากว่า 

การตรวจของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินในรอบๆของเทศบาลเรานี้นะครับ ซึ่ง สตง.
ได้ใช้วิธีการเจาะและน ามาวัด ซ่ึงถ้าหากว่าความหนาไม่ได้ ท าให้มันไม่ผ่าน สตง.ก็จะ
ให้รื้อถนนเส้นนั้นออก และเทใหม่และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจ่ายเงินค่า
เบิกจ่ายคืนหลวงทั้งหมดครับ ในกรณีนี้ก็มีหลายพ้ืนที่ครับที่โดน ก็จะมีเครื่องมือวัด
หลายเครื่องครับ เช่นเครื่องวัดเหล็ก ถ้าหากว่าเครื่องตัวนี้ลากผ่านเล็กก็จะมีเสียงดัง
ขึ้นครับ การตรวจของเขาก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับ เราก็เลยต้องตั้งซื้อไว้ครับเพราะ
ไม่ฉะนั้นก็จะเหนื่อยเราเวลาเขามาตรวจสอบครับ เพราะว่าเราไม่ได้ตรวจดูงาน
ตลอดเวลาครับ เราก็มีงานอ่ืนที่ท าในส านักงานครับ ซึ่งเมื่อก่อนก็จะใช้เสียมเจาะ
ด้านข้างเพ่ือวัดความหนา แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับ เขาจะเจาะตรงกลางเพ่ือวัดความ
หนา ไปด้วยเลยครับ ซึ่งตอนแรกเราก็ขอสภาเพ่ือที่จะซื้อเครื่องเจาะแบบเครื่อง
เบนซิน   ซึ่งเราก็พบเจอประสบการณ์แต่หลายอย่างครับ คือเทศบาลต าบลเกาะคา
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แม่ยาวได้ซื้อเครื่องเบนซินแบบนี้เมื่อปีที่แล้วครับ ซึ่ งทางเราก็ได้ยืมเครื่องของ
เทศบาลต าบลเกาะคาแม่ยาวมาลองเจาะดูครับ ปรากฏว่ามันเจาะไม่ค่อยเข้าครับ 
และอีกเครื่องหนึ่งเราก็ไปยืมจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาแส่งมาครับ ซึ่งมีเครื่อง
ปั่นไฟอยู่ในตัวด้วยครับ และเป็นเครื่องเจาะแบบไฟฟ้าครับ ใช้เวลาประมาณ 3 นาที
ครับ ก็ เลยมีความคิดว่าจากประสบการณ์ที่ เราได้ใช้มา ซึ่ ง เราดูแล้วคิดว่า
ประสิทธิภาพน่าจะดีกว่าน้ ามันครับ อีกอย่างหนึ่ง เครื่องปั่นไฟเราก็สามารถน ามาใช้
ปั่นไฟในกรณีที่มีงานเล็กๆน้อยๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเราด้วยครับ ถ้าหาก
เป็นเครื่องแบบน้ ามันก็จะใช้เจาะเพียงอย่างเดียวครับ แต่ถ้าหากเป็นแบบใช้ไฟฟ้า 
เราสามารถเสียบใช้กับไฟที่บ้านได้ครับ  ซึ่งมันจะสะดวกกว่า ก็ได้ปรึกษากับทางกอง
ช่างก็ได้ข้อสรุปว่าขออนุมัติกับทางสภาให้เปลี่ยนแปลงการซื้อเครื่องเจาะครับ  จึง
เรียนมาเพ่ือชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านปลัดครับ ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาญัตติ เรื่อง การแก้ไข 
ประธานสภา เปลี่ยนแปลง เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่ง แบบเครื่องยนต์เบนซิน เปลี่ยน
จากเบนซินเป็นไฟฟ้านะครับ 

ทีป่ระชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จ านวน 12 เสียง  
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง  

ระเบียบวะระท่ี 6  รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต าบล 4 ปี  พ.ศ.2561-2564  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา  
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปี 2561 เริ่มตั้งแต่หน้าที่ 1 ครับ 

เรื่องยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเราคือ สิ่งแวดล้อมดี คนมีการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม น าชุมชนผาสุกครับ ซึ่งภายในของเราจะมีอยู่ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์
ครับ ซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ เรามาดูโครงการที่เราด าเนินการครับ สรุปการ
ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนา 4 ปีในหน้าที่ 4 ครับ  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ปี 2561 ที่เราก าหนดไว้มีทั้งหมด 154 โครงการ 
ปี 2562 มี 161 โครงการ 
ปี 2563 มี 160 โครงการ 
ปี 2564 มีอ 160 โครงการครับ  
ใช้งบประมาณทั้งหมด 143 ล้านบาทครับ 

ด้านสังคม  
ปี 2561 มี 145 โครงการ  
ปี 2562 มี 144 โครงการ 
ปี 2563 มี 144 โครงการ 
ปี 2564 มี 144 โครงการ 
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ใช้งบประมาณ 24 ล้านครับ  
ด้านสิ่งแวดล้อมมี 21 โครงการ ทั้ง 3 ปี  

ปี 2561  งบประมาณ 1,800,000 บาท  
ปี 2562  งบประมาณ 1,600,000 บาท  
ปี 2563 งบประมาณ 1,300,000 บาท  
ปี 2564 งบประมาณ 1,400,000 บาท  

ด้านเศรษฐกิจ 141 โครงการ งบประมาณ 52 ล้านบาท  
ด้านการเมือง 16 โครงการ งบประมาณ 1 ล้านบาท  

ผลการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังมีงบประมาณ 32,000 บาท 
ปรับภูมิทัศน์เลียบล าน้ ายาว งบประมาณ 370,000 บาท ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประมาณ 70,000 บาท ด้านพัฒนาสังคมงบประมาณ เทศกาล
สงกรานต์ 12,000 บาท ติดตั้งกล้องวงจรปิดงบประมาณ 100,000 บาท    
อาหารกลางวันเด็ก งบประมาณ 38,000 บาท การจัดงานวันเด็ก งบประมาณ 
49,000 บาท สภาเด็ก งบประมาณ 20,000 บาท การเฝ้าระวังและควบคุม
ไข้เลือดออก งบประมาณ 1,160 บาท วัคซีนป้องกันสุนัขและแมว งบประมาณ  
450 บาท โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 19,000 บาท ผู้สูงอายุผู้สูงวัย
งบประมาณ 19,536 บาท พัฒนาบทบาทสตรี งบประมาณ 14,000 บาท       
เข้าค่ายเยาวชน งบประมาณ 150,000 บาท ซึ่งดูดูแล้วก็เป็นการสรุปให้ที่ประชุม
สภารับทราบครับ ถ้าท่านใดมีข้อซักถามก็ขอเรียนเชิญดีกว่านะครับ เพราะว่าเป็น
วาระท่ีแจ้งให้ทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านปลัดได้อธิบายต่อท่ีประชุมครับ ส าหรับการรายงาน ก็เป็นไปตาม 
ประธานสภา เอกสารนี้นะครับ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีก็จะขอเข้าสู่

ระเบียบวาระถัดไปนะครับ 
ที่ประชุม - รับทราบ   
 
ระเบียบวะระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ส าหรับระเบียบวะระนี้ ส าหรับระเบียบวาระนี้เราจะได้พูดกันในเรื่องต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
ประธานสภา ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลต่างๆของเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน

เรื่องสุขภาพอนามัย จะมาพูดคุยและปรึกษากันในสภาเทศบาลแห่งนี้นะครับ      
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องต่างๆส าหรับพ่ีน้องชาวบ้าน
ของเราครับ เรียนเชิญท่านรองสุนันท์  เกษณาครับ 

นายสุนันท์  เกษณา  - กระผมอยากจะถามเรื่องครบวาระกองทุนฌาปนกิจของต าบลเราครับว่า 
รองนายกเทศมนตรี เราสมควรหมดวาระไหมครับ ซึ่งไม่มีการประชุมมาเป็นเวลา 2-3 ปีแล้วครับ         

ก็อยากจะขอปรึกษาหารือกับทางสมาชิกสภาของเราว่าควรจะท ายังไงครับ         
และอยากจะรู้ว่าคณะกรรมการที่ด าเนินการตอนนี้จะหมดวาระเมื่อไหร่ครับ ขอฝาก
ท่านประธานสภาได้สอบถามด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - สอบถามเรื่องวาระของคณะกรรมการสมาชิกต าบล ในส่วนของเรื่องนี้ถ้าหากว่า 
ประธานสภา กระผมได้มีโอกาสประชุมร่วมกับผู้น าท้องถิ่นเก่าผมจะสอบถามมาให้ครับ มีท่านใดจะ

เสนอในเรื่องอ่ืนๆอีกไหมครับ เรียนเชิญท่านธนา  แก้วจักรครับ 
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นายธนา  แก้วจักร  - ก็มีอยู่ 2-3 เรื่องท่ีอยากจะถามในสภา ผ่านไปทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ครับ  
สมาชิกสภา เรื่องแรกก็ก็มีผู้สูงอายุฝากมาถามว่าตอนนี้โรงเรียนผู้สูงอายุได้งบประมาณมาหรือยัง

ครับ งบประมาณที่เราจะสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่วนเรื่องที่ 2 อยากจะถามว่าที่เรา
อนุมัติการขุดลอกกิ่วคอหมาลงสู่หนองผ า ซึ่งชาวบ้านได้ไปดูมาแล้วน้ าก็ไม่ลงหนองผ า
ครับเพราะว่าปากทางลงน่าจะสูงกว่าครับ และเราจะท ายังไงเพ่ือแก้ไขครับ          
จึงอยากจะถามไปทางฝ่ายบริหารครับ ส่วนเรื่องที่ 3 ก็คือเรื่องผักตบชวาครับ ซึ่งปีนี้
เราก็มีเครื่องมือที่ใช้ก าจัด ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของเราครับเพราะว่าในฤดูน้ าหลาก     
ที่ผ่านมาก็ได้พัดผักตบชวาไปบางส่วนครับ ทางผู้น าชุมชนก็อยากจะให้ทางเทศบาล
ไปท าลายผักตบชวาที่เหลืออยู่ไม่ให้แพร่ในล าน้ าแม่ยาวครับ อยากจะเรียนถามเพียง
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านธนานะครับ ก็ได้สอบถามอยู่ 3 เรื่องนะครับ เรื่องงบประมาณที่สร้าง 
ประธานสภา   โรงเรียนผู้สูงอายุ การก าจัดผักตบชวา ขอเรียนเชิญท่านวสันต์ครับ 
นายวสันต์   วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารทุกท่านครับ กระผมวสันต์ วรรณมณีครับ สืบเนื่องจากที่ท่านธนาได้พูดถึง

และเม่ือคืนนี้หมู่ 2 ได้ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งก็ได้ถูกคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ติติงมาหลายเรื่องเหมือนกันนะครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการขุดคลองส่งน้ า
ชลประทานมาลงหนองผ า ก็ได้รับการถามพอสมควรเนื่องจากว่า ทั้งผู้ใหญ่และทาง
คณะกรรมการได้ออกไปดูและได้เล็งเห็นว่าทางเทศบาลของเราได้ท าการขุดของตรง
นั้นไม่สัมฤทธิ์ผล ในการที่เขาได้ทวงติงมานะครับ ซึ่งตอนเช้านี้ผมก็ได้เชิญท่าน
ประธานสภา ขับรถไปดูกันนะครับ ซึ่งความเป็นจริงแล้วก็เป็นอย่างที่ขณะกรรมการ
หมู่บ้านเขาพูดกันว่า ปลายทางของคลองส่งน้ ามันสูงครับ อยากจะให้ท่านผู้บริหาร
ของเราได้ลองหามาตรการไปแก้ไขทางนี้ให้กับชาวบ้านด้วยครับ ก็ขอฝากไปทาง
ผู้บริหารด้วยครับว่าจะมีแนวทางแก้ไขยังไงครับ และอีก 2 ประเด็นนะครับ ก็ได้รับ
การพูดมาว่าบ้านแพะไหล่หินของเรานั้นไม่ค่อยได้รับความสนใจ ไม่ค่อยได้รับการ
ดูแล แม้แต่ถนนหนทางก็ไม่ได้มีการเข้าไปซ่อมแซม หญ้าก็ขึ้นริมทาง ซึ่งกระผมก็ได้
พูดแก้ตัวไปว่าทางเราก็ได้จัดงบที่จะเข้ามาซ่อมแซมหรือตัดหญ้าริมทางที่ขี้นรบกวน
ถนนหนทาง ก็อยากจะฝากไปทางผู้บริหารด้วยนะครับว่าขอดูแลงบประมาณในการ
ตัดหญ้าข้างทางให้กับพ่ีน้องชาวบ้านด้วยครับ และประเด็นสุดท้าย เรารู้สึกว่าเราจะ
ภูมิใจในการจัดเก็บขยะ ซึ่งเราก็มีการจัดเก็บบริหารขยะได้อย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตา
ของต าบลของเรา แต่ว่าสิ่งที่ผมได้รับในการประชุมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นมีการเข้าไป
ร้องเรียนในที่ประชุมครับว่ามีคนเห็นชัดเจนนะครับว่า บุคคลบ้านหมู่ 3 ได้ขนขยะไป
ทิ้ง บริเวณแพะหัวต่ า ซึ่งเขาเหตุผลว่าท าไมบ้านหมู่ 3 ถึงไม่เข้าร่วมก าจัดขยะกัน ซึ่ง
ผมก็ไม่ทราบว่าบ้านหมู่ 3 ได้เข้าร่วมทั้งหมดทุกหลังคาเรือนหรือไม่ครับ ตรงนี้ก็
อยากจะฝากถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาด้วยครับ ซึ่งทางเทศบาลได้เก็บถังขยะมา
หมดแล้ว และตอนนี้ก็ได้มีการร้องขอให้น าถังขยะไปวางไว้ในจุดเดิมแต่ผมจึงน ามา
เข้าในที่ประชุมสภาครับ ซึ่งชาวบ้านก็ขอเป็นถังมาตรฐานสีเขียวเหลืองเราควรจะ
ด าเนินการอย่างไรดีครับ ซึ่งถ้าจะให้มีการจัดเก็บขยะและไม่ให้รถขยะเข้าไปเก็บขยะ
เหมือนกับบ้านหมู่ 3 เขาก็ไม่เอาครับซึ่งจะมีปัญหาตามมาภายหลังก็คือ การแอบน า
ขยะไปทิ้งตามในป่าครับ ขอฝากผู้บริหารดูแลเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านวสันต์นะครับ มีท่านอื่นจะเสนออีกไหมครับ เชิญท่านประดิษฐ์ครับ 
ประธานสภา    
นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารทุกท่านครับ ก็ผมก็ขอแจ้งว่าเมื่อในวันที่ 8-9 ที่ผ่านมานี้ ทางเทศบาลของ

เราได้จัดตั้งกฐินขึ้นมานะครับ ที่ไปถวายวัดมะกอกและทางผู้ใหญ่ก็ได้ฝากมาว่า
ขอขอบคุณทางเทศบาลครับ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา ที่ช่วยกันครับ และทาง 
อสม. ก็ฝากขอบคุณมาทาง รองมงคล  แผ่นค านะครับ ที่ได้อนุเคราะห์จัดหาดนตรี
โดยใช้เงินส่วนตัว และจัดหารายได้เพ่ือไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อสม.ก็ขอฝาก
ขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ และอีกเรื่องหนึ่งคือ วันที่ 24 ตุลาคม บ้านมะกอกได้เกิด
อุทกภัยหรือว่าน้ าท่วมนะครับ เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้แต่ความช ารุดเสียหายในหลายๆ
อย่าง และในวันที่ 26 27 28 และได้มีน้องๆทางวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาและ
วิทยาลัยเทคนิคล าปาง ได้มาช่วยซ่อมอุปกรณ์เกี่ยวกับการไฟฟ้าฟรีนะครับ และช่วย
ซ่อมรถจักรยานยนต์ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านปลัด ซึ่งได้น ากับข้าวไปให้ 
ทางผู้ใหญ่บ้านมะกอกและชาวบ้านมะกอก ก็ฝากขอบคุณท่านปลัดที่ได้ประสานงาน
และได้มอบอาหารกลางวันเป็นเวลา 3 วันครับ  อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะขอ
ค าปรึกษา ในบ้านมะกอกหลายๆครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมซึ่งท าให้รู้ว่า
ฟังชาวบ้านก็มาถามว่าทางเทศบาลจะช่วยเหลืออะไรได้หรือเปล่า ตอนนี้กองทุน    
อสม.และกองทุนวันละบาทได้ช่วยเหลือ หลังคาละ 500 บาท ส่วนผมก็ได้ปรึกษากับ
สมาชิกสภาคนอ่ืน ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ก็เลยจะน ามาปรึกษาในทางสภา ทั้งทาง
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ว่ามีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านประดิษฐ์นะครับ มีท่านอื่นจะเสนออีกไหมครับ เชิญท่านไพโรจน์ครับ 
ประธานสภา 
นายไพโรจน์   ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารทุกท่านครับ กระผมนายไพโรจน์  ดวงชัยครับ ก็มีเรื่อง 2 เรื่องที่จะสอบถาม

ครับ เรื่องแรกก็อยากจะพูดถึงท่านประดิษฐ์ครับ ในเรื่องของการช่วยเหลือชาวบ้าน 
ซึ่งท่านประดิษฐ์ก็ได้มาปรึกษากับผมครับ ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรดี ซึ่งก็คิดว่าจะตั้ง
ผ้าป่าช่วยกันครับ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องท่ีท่านวสันต์ในพูดเม่ือกี้ครับ เกี่ยวกับ
เรื่องถนนหนทางและต้นไม้ขึ้นเต็มข้างทาง ซึ่งถ้าหากว่าเป็นตอนกลางคืนก็อาจจะท า
ให้ เฉี่ยวชนจนเกิดอุบัติ เหตุได้นะครับ ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารด้วยนะครับ      
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านไพโรจน์นะครับ  เชิญท่านล าดวนครับ 
ประธานสภา 
นางล าดวน  จินา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารทุกท่านค่ะ สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนบ้านเข้าซ้อน หมู่ 1 ได้มีการประชุม

คณะกรรมการ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บสมาชิกแทนผู้ช่วยที่เพ่ิงเสียชีวิตไปค่ะ 
ก็ได้มีเรื่องของครสูมบูรณ์ ก็ขอฝากถามไปทางท่านปลัดและท่านนายกค่ะ ว่าสอบเขต
ของอาจารย์สมบูรณ์และนางน้อยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะ ซึ่งก็ได้สอบถามทาง
ผู้รับเหมาว่าจะให้ทางไปทางไหน ก็ได้รับค าตอบว่าต้องถามทางเทศบาลครับ ว่ามี
งบประมาณขุดลอกล าเหมืองเส้นนี้ไหม ท่านสุนันท์ รองนายกเทศมนตรีก็บอกว่ามีแต่
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มันติดขัดตรงที่ครูสมบูรณ์ไม่รื้อรั้วออก และทางที่ดินก็ได้มายืนยันว่านางน้อยนั้นท า
ถูกต้องแล้ว ซึ่งทางกรมที่ดินก็มาตรวจสอบแล้ว ก็อยากจะสอบถามว่าท่านปลัดและ
ท่านนายกว่าเรื่องตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะ จะได้พูดและอธิบายให้เข้าใจขอบคุณค่ะ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - มีท่านอื่นจะซักถามเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญท่านมงคลครับ 
ประธานสภา 
 
 
นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารทุกท่านครับ ทางด้านอ่ืนๆนี้ก็จะขอเสริมนิดหน่อยครับในด้านไฟฟ้าครับจาก

ที่ได้ไปส ารวจมาแล้วส าหรับเส้นดงปู่หม้อมก็ต้องการเขตไฟฟ้าครับ ว่าเส้นนี้จะมีกี่ราย
ที่ต้องการไฟฟ้าครับ อย่างหนึ่งอยากจะถามผู้บริหารว่าเทศบัญญัติงบประมาณปี 
2561 ที่เรากันเงินไว้ ที่โครงการครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ก็ได้ถามมาครับว่า
ของเขาได้ท าหรือยังครับ ของฝากในที่สภาด้วยครับ เพ่ือผมจะได้ไปตอบชาวบ้านอีก
ทีครับขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - อยากจะให้ท่านนายกได้ตอบข้อซักถามครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภาถ้าสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายกเทศมนตรี   ครับ ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยที่มาช้านะครับสืบเนื่องมาจากว่าหลังจากท่ีที่ปรึกษาท่าน 

นายกท่านวิษณุเครืองามได้มาตรวจพ้ืนที่เกี่ยวกับความเสียหายเนื่องจากน้ าท่วม
อุทกภัยท้ายฝายทุ่งหัวขวา ซึ่งในขณะที่ได้มาตรวจนั้น ก็ได้บอกกับผมว่างบประมาณ
หมดไปแล้วไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ แต่ผมก็ได้หารือกับท่านปลัดอาวุโสนะครับ  
ก็ได้รับค าแนะน าว่าเราก็คงจะต้องใช้เงินของเทศบาลในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า    
ที่เราคาดคิดกันนั้นก็คงจะต้องท าส่วนของฝายส่งน้ าก่อน พร้อมทั้งถมถนนก็คงจะ
ใช้ได้ครับ แต่ว่าอาจจะเป็นไปไดว้่าท่านผู้ว่า อาจจะสงสารนายก หลังจากที่ได้กลับไป
ก็คงจะกลับไปพิจารณาและได้โทรกลับมาหาผม ว่าให้นายกเข้าไปพบในวันพรุ่งนี้แวะ
เข้าไปคุยกับโยธาธิการจังหวัด เพราะว่าตอนนี้ถ้าหากว่าตกลงกันได้โดยที่จะต้องให้
เทศบาลสมทบบ้างก็จะพิจารณาให้ แล้วบอกให้ผมประสานไปที่โยธาต่อสายไปที่ท่าน
ประทีปเลย ผมก็เลยรีบโทรประสานหลังจากที่ไปคุยกับท่านผู้ว่าแล้ว กระผมก็ขอยก
ไปประเด็นที่จะชี้แจงในแต่ละด้าน ก่อนอ่ืนก็ขออนุญาตตอบข้อซักถาม ในเรื่องที่รอง
สุนันท์ได้ถามมาเกี่ยวกับคณะกรรมการสมาชิกต าบล ซึ่งผมคิดว่าเราควรจะต้อง
ประชุมกันอีกครั้ง เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านจะเห็นว่าทางท่านก านันผู้ใหญ่บ้าน
ค่อนข้างจะท าบทบาทของท่านเอง ส่วนของผมก็อยากจะให้พวกเขาได้แสดงบทบาท
ก็เลยเงียบไปครับ ในเมื่อมีผู้สอบถามมาก็ผมก็จะลองสอบถามไปอีกครั้งหนึ่งครับ     
ที่จริงแล้วเรื่องของสมาชิกต าบลนั้นเป็นเรื่องของเกี่ยวเนื่องกับเทศบาลของเรา
โดยตรงนะครับ เพราะถือว่าเป็นเรื่องท้ังต าบลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับทั้ง
ต าบลเทศบาลของเราจะมีบทบาทและมีส่วนร่วมในนั้นครับ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกต าบล  
อีกเรื่องหนึ่งก็คือการออมบุญวันละบาทครับ ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าที่ต าบลล าปาง
หลวงขณะนี้มีเงินหลายล้านบาทด าเนินการโดยสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเลยครับ  
ซึ่งผมอยากจะชี้แจงและอธิบายเพ่ิมเติม ว่าเป็นการช่วยเหลือโดยตรง อย่างเช่นน้ า
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ท่วมก็สามารถน าไปช่วยเหลือได้ครับ ซึ่งผมก็อยากให้ถ้าสมาชิกของเราได้มา มี
บทบาทเหมือนกับต าบลล าปางหลวงครับ ก็อยากจะน ามาเล่าสู่กันฟังครับเกี่ยวกับ
สมาชิกกองทุนวันละบาท อีกอย่างหนึ่งก็คือบทบาทในเรื่องของกฎเกณฑ์และระเบียบ
การออมบุญวันละบาทเหมือนกับว่าน าเจ้าหน้าที่มาเป็นตัวเด็ดขาดในเรื่องของ
ระเบียบ ทั้งที่ตัวกลางนี้อาจจะน ามาจากหัวของเทศบาลที่สามารถจะอุดหนุนได้ ซึ่ง
ขนาดนี้ผมก็ไม่ทราบว่าระเบียบที่ได้ให้การช่วยเหลือ ครัวเรือนละ 500 บาทนั้น     
ก็อยากจะให้พวกเราได้ตระหนักและก็เข้าใจว่า การออมบุญวันละบาทนั้นเป็น
บทบาทของพวกเราเต็มๆเลยนะครับ ข้อต่อมาจากท่านธนาเรื่องการสร้างศูนย์
โรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งผมก็จะน าเรื่องนี้ไปสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ ซึ่งเราจะ
ไปเร่งก็คงไม่ได้ครับเพราะว่าก็คงมีขั้นตอนของเขาครับ ต่อมาก็คือในเรื่องของฝาย  
น้ าล้น สภาพความเป็นจริงท่านก็คงจะรู้ว่าหนองผ านั้นสูง ซึ่งกับผมเคยให้ทางกองช่าง
ได้ไปส ารวจ แล้วครับ แต่ถ้าหากว่าหนองผ าของเรานั้นต่ ากว่าระดับอ่ืนกระผมก็
สามารถท าให้ได้ครับแต่ในความเป็นจริงนั้นท้องน้ านั้นสูงกว่าระดับที่อ่ืนซึ่งท ายังไงน้ า
ก็ไม่ข้ึนมาครับ ถ้าในเมื่อขอมา กระผมก็จะท าให้ครับแต่จะให้ได้ดั่งใจของชาวบ้านก็มี
อยู่ 2 ทางครับ คือ 1 ดันท่อขึ้นไปและ 2 ถมดินขึ้นมาท าร่องน้ าครับ ก็อยากจะขอ
ชี้แจงตามนี้นะครับ ส่วนจะท าอะไรยังไงเพ่ือให้ความสบายใจ ก็ผมจะให้ทางกองช่าง
ได้ไปส ารวจอีกครั้งหนึ่ง ความสูงระดับนี้จะสามารถท าได้อยู่ไหม และจะหาทางแก้ไข
ต่อไปครับ จริงๆแล้วทางสภาของเราก็จะต้องเข้าไปจัดการบริหารอยู่แล้วครับเรื่องนี้ก็
ผมก็ได้รับการร้องเรียนมาเหมือนกันนะครับ จริงๆเรื่องการบริหารจัดการน้ าตรงนี้
จะต้องผ่านสภาของเรานะครับบางทีเราคุยกับชาวบ้าน ให้เขาเข้าใจนะครับเรื่องนี้ผม
ก็คิดว่าจะต้องมีการประชุมกันอีกสักรอบครับ ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับ ในเรื่อง
ต่อมาก็เรื่องของถนนและเครื่องตัดหญ้า ซึ่งตอนนี้ก็ได้ก าลังด าเนินการอยู่นะครับ ซึ่ง
ปัญหามันก็มีอยู่ว่าพวกเราก็ต้องช่วยกันตรวจสอบดูแล ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ใน
เรื่องการทราบเหตุผลและก็ปัญหาของชาวบ้านส่วนเรื่องการตัดหญ้านั้น ขณะนี้ก าลัง
ด าเนินการอยู่ครับ กระผมก็จะได้ก าชับไปกับทางกองช่างว่าจะต้องด าเนินการให้
เรียบร้อย ส่วนเรื่องถนนก็คงจะต้องบอกตรงๆว่างบประมาณของเรานั้นมีจ ากัดครับ
ส่วนใหญ่กับผมก็ท าตามท่ีสภาเสนอขึ้นมาครับ ในขณะเดียวกันกับผมก็ได้เสนอเข้าไป
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานหลักๆที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ แต่ว่างบจะตกมา
หรือไม่นั้น ก็อยู่ที่หน่วยงานที่เขาเข้ามาตรวจสอบและดูความจ าเป็น ว่าที่ไหนจ าเป็น
มากกว่ากัน ส่วนที่ผมเข้าใจที่สภาไม่ส่งการซ่อมแซมถนนมานั้นก็เพราะว่าความ
จ าเป็นของถนนเส้นนั้นมีน้อยมาก ก็เลยไม่ส่งเรื่องขึ้นมาครับ ต่อไปในเรื่องของขยะที่
มีการน าไปทิ้งตรงนี้ถ้าหากว่าเราจับได้ก็จะต้องท าตามกฎระเบียบ แต่ว่าส่วนมากแล้ว
ก็อาจจะเห็นและไม่ได้แจ้งบอกว่าคือใคร ซึ่งถ้าหากรู้ว่าเป็นใครจะได้ท าการปรับตาม
กฎระเบียบครับ ในเรื่องของชื่อคนที่บอกเราสามารถปกปิดได้นะครับว่าใครเป็นคน
แจ้ง นอกจากเรื่องของขยะนี้การที่อยากจะให้เอาถังขยะกับมาใช้ในหมู่บ้าน และขอ
ถังขยะที่ถูกระเบียบหรืออย่างดี ผมคิดว่าต าบลของเราพยายามผลักดันในเรื่องของ
ขยะให้ไปไกลพอสมควรแล้วนะครับ ถึงขั้นที่ปลอดถังขยะแต่ขณะนี้มีผู้น าบางท่าน
อยากจะให้ถังขยะกลับมานั่นถือว่าเป็นการท างานถอยหลังครับ ซึ่งการที่เราไม่น าถัง
ขยะเข้ามาจะได้ปลูกฝังจิตส านึกว่าขยะที่เราสร้างขึ้นมาเราก็ต้องมีความรับผิดชอบใน
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การท าลายทิ้ง ซึ่งขยะที่สามารถน าไปขายได้ก็น าไปขาย ขยะที่สามารถน ามาท าเป็น
ปุ๋ยได้ก็ท าเป็นปุ๋ย อะไรที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ก็น ากลับมาท า นั่นคือแนวทางที่เรา
จะท าไปถึงจุดนั้น ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารต าบลไหล่หินผมอยากจะให้ต าบลไหล่หิน
นั้นเป็นต าบลที่สะอาด ในขณะเดียวกันเราท าการคัดแยกขยะ ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมี
บ้าง ส าหรับคนที่มักง่ายหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เราจะท าการคัดแยกขยะนี้     
ซึ่งเราก็ต้องช่วยกันสอดส่องและดูแลและใช้กฎระเบียบเข้ามาเกี่ยวข้องครับ ซึ่งเราก็
ควรจะให้ความรู้ในการก าจัดขยะซึ่งเราก็ควรจะให้ความรู้ในการก าจัดขยะที่ถูกวิธีกับ
ชาวบ้าน ซึ่งผมคิดว่าในทุกที่ก็มีปัญหาแต่ว่าเราก็ควรจะหาทางช่วยกันครับ เพราะว่า
แนวทางการใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันนี้จะมีขยะเข้ามาเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นพวกเรา
ก็ควรจะสร้างจิตส านึกในทุกวัย ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็ควรจะท าให้หมู่บ้านของตนเอง
ขยับเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ ซึ่งหมู่ 2 เรายังไม่เริ่มด าเนินการแต่เราจะท าหมู่บ้าน
รอบๆก่อนครับ ต่อมาในเรื่องของท่านประดิษฐ์ที่ขอบคุณในเรื่องของกฐิน ซึ่งปีนี้ได้
เงินท าบุญเยอะมาก นอกจากที่ท่านประดิษฐ์ได้ขอบคุณมา กระผมก็ขอขอบคุณอีก
รอบหนึ่งนะครับ ที่มีนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาและวิทยาลัยเทคนิค
ล าปางมาช่วยกันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับความเสียหาย
จากน้ าท่วม ส่วนในเรื่องของสอบถามความช่วยเหลือในส่วนของความเสียหายของ
ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรั้ว ซึ่งวันนั้นในที่ประชุมท่านปลัดธนากรก็
ได้พูดว่าไม่สามารถด าเนินการได้ ก็อยากให้ท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายตอบไป
เลยว่าระเบียบไม่เอ้ือ ส่วนในเรื่องของการตัดหญ้าหมู่ 2 ที่ท่านไพโรจน์ได้น าเสนอมา
นั้น ก็จะต้องได้คุยกันต่อไปครับก็เราจะควรท าอย่างไร สืบเนื่องจากเรื่องล าเหมืองน้ า
ทิ้ง โดยที่เมื่อก่อนผมได้เห็นว่าล าเหมืองนี้สามารถท ามาหากินได้แต่ตอนนี้เราเหมือน
ได้แคบลงไป และที่ของครูสมบูรณ์ที่แกว่าถูกต้องแต่ผมคิดว่าเราไปขอไม่ยากนะครับ
ซึ่งเราก็ต้องไปถามก่อนว่าได้ตรวจสอบไหม ซึ่งถ้าหากว่าถูกต้องเราก็ค่อยมาคุยกันอีก
ทีครับ แต่ตอนนี้งบประมาณก็ได้เข้ามาแล้ว และได้รับการยืนยันไปแล้วว่าพ้ืนที่
ด าเนินการโครงการไม่มีปัญหา ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระยะประกาศหาผู้รับจ้าง ซึ่งกระผมก็
ได้ไปให้ทางอ าเภอได้ให้ข้อเสนอและเขียนในเงื่อนไขของการที่ผู้รับจ้างจะเสนอ 
จะต้องมาฟังค าชี้แจงหน้างานหรือพ้ืนที่การด าเนินการ เพราะว่าที่มันแคบซึ่งถ้าหาก
ว่าคุณไปท ารั้วเขาพังคุณก็ต้องซ่อมให้เขา ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่เราก าหนด ซึ่งก็ได้ขอให้
ทางอ าเภอเขียนในเงื่อนไขว่าให้มาฟังค าชี้แจงหน้าพ้ืนที่ท าการ ถ้าหากว่าไม่มาถือว่า
ท่านไม่มีสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอนั้น และพ้ืนที่ตรงนั้นที่เราจะเข้าไปท า ในตอนนี้ถนน
กว้างจาก 1 เมตร 50 เซนติเมตร เหลือเพียงแค่ 50 เซนติเมตร และเราก็จะวางท่อ
ขนาด 60  เซนติเมตร  ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ทางเทศบาล สภาเทศบาลและทางอ าเภอได้
เข้ามามีบทบาทส่วนร่วมเข้าไปช่วยกัน ส่วนเรื่องนี้อันดับแรกก็เพ่ิงจะเข้ าไปเจรจา
ก่อน แต่ถ้าหากว่าการเจรจาไม่ส าเร็จก็คงจะต้องให้ทางสภาของเรา ไปช่วยกันไม่ใช่
ว่าเป็นเพราะที่ดินของเรา แต่เราท าเพ่ือส่วนรวมครับ ในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้า
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปทางท่านรองมงคลที่ได้ประสานงานกับท่าน สท.มงคล ที่ได้
ประสานงานกับการไฟฟ้า แต่ทีนี้ผมก็ได้ฝากกับท่าน สท.ธนา ไปแล้วนะครับว่า      
ขอฝากอีกจุดหนึ่งที่ควรเพ่ิมเข้าไป คือตรงเรียบฝั่งแม่น้ ายาว ฝั่งทุ่งหัวขวา เพราะว่า
งบประมาณนั้นมีและเมื่อก่อนนั้นติดปัญหาเรื่องถนน เพราะถนนของเราตอนนั้นไม่มี
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และท่ีนาในที่ดินของชาวบ้านก็ไม่ติดถนน ขณะนี้ทางเทศบาลของเราได้ขออนุมัติเป็น
ถนนทางหลวงท้องถิ่นทั้ง 2 ฝั่งเรียบแม่น้ ายาวบางเส้นก็อนุมัติมาแล้วและบางเส้นก็
ยังไม่ได้รับการอนุมัติแต่ผมยืนยันว่าเส้นที่ลาดยางเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว ซึ่ง
เขาได้บังคับผู้ขอไปรายละ 50,000 บาท และจะต้องมีมิเตอร์ไฟฟ้า และในเรื่องของ
โครงการตามเทศบัญญัติ และตามที่เราได้กันเงินไว้ ตอนนี้เราก็ได้ทยอยด าเนินการ
นอกเสียจากว่าบางโครงการที่ติดขัด ไม่สามารถด าเนินการได้จริงๆ ก็จะชะลอไว้ก่อน
จนกว่าจะพ้นฤดูท านาก็จะด าเนินการให้จบ ส่วนถนนบางสายที่ล่าช้านั้นเพราะว่ามี
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความกว้างความยาวและบางประเด็นก็เป็นเรื่องของ
ราคากลางที่เราต้องท าใหม่ ก็จะพยายามท าให้เร็วที่สุดครับ แต่ของปีงบประมาณ 
2562 นี้ยังไม่ได้ด าเนินการนะครับ อีกเรื่องก็คือต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลไหล่หินทุกท่านที่ได้อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 708,000 บาท และ
เรื่องที่ได้เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และโยธาธิการจังหวัดปรากฏว่าได้เรื่อง
คือทางโยธาจะบริหารจัดการเงินในส่วนที่ได้รับอนุมัติจากท่านผู้ว่า  จากท่านรอง
นายกวิษณุ จ านวน 4 ,300 ,000 บาท ส่วนเทศบาลของเราจะต้องสมทบ
โดยประมาณ 708,000 บาท ตามยอดที่จ่ายขาดเงินสะสมครับ ซึ่งเราจะต้องแจ้ง
เข้าไปในส่วนกลางอีกทีหนึ่งครับ ส่วนเรื่องที่ทางโยธาธิการแจ้งมาว่าสามารถท าได้เลย
ก็คือรื้อฝายเดิมทิ้ง และเรื่องแบบแปลนที่เราได้ท ากันมานั้น เขาบอกว่าไม่สามารถ
ใช้ได้จะต้องท าใหม่หมดเลยครับ ส่วนบ้านของลุงหนอม  พอดีว่าช่างโก๊ะได้เข้าไป
เสนอให้ทางจังหวัดรับรองแบบก็ได้รับการแนะน ามาว่าตรงนี้ถ้าหากว่าประหยัดได้ก็
จะยิ่งด ีเพราะเป็นงบของอ่ืนๆ ทางจังหวัดก็บอกว่าความแน่นอนที่จะได้ก็ยังไม่แน่ชัด 
และในวันพรุ่งนี้เราก็ต้องเสนอโครงการเข้าไปครับ ส าหรับผมขอชี้แจงแต่เพียงเท่านี้
ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านนายกครับ เรียนเชิญท่านวสันต์ครับ 
ประธานสภา 
นายวสันต์   วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารทุกท่านครับ กระผมวสันต์ วรรณมณีครับ ผมอยากจะคุยถึงเรื่องนายกที่ท่าน

ได้ตอบเข้ามา ในเรื่องของขยะคือจริงๆแล้ว กระผมนั้นไม่ได้ชักน าให้ชาวบ้าน ท าถัง
ขยะเข้ามาแต่ผมเพียงแต่น าปัญหาที่ชาวบ้านพูดถึงหรือว่าต้องการมาเสนอให้ท่านได้
รับทราบว่าความคิดเห็นของชาวบ้านนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้นกระผมจึงเป็นเพียงแค่ผู้
เสนอ ซึ่งผมกับท่านธนาก็ไม่ได้ชี้น า ให้ชาวบ้านน าขยะเข้ามาแต่ชาวบ้านเป็นผู้
ต้องการให้น าทางเข้ามาเอง และอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของสระน้ าหนองผ า ซึ่งใน
ความคิดของชาวบ้านคิดว่าตรงนั้นคือสระน้ าสาธารณะประโยชน์ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ
ใช้ แล้วเราจะหวงไว้ท าไมล่ะครับ เราจะตอบชาวบ้านว่าอย่างไร ถ้าหากว่าเราไม่
น ามาให้บริการชุมชนใช้ มันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับ ก็ขอฝากไปถึงผู้บริหารด้วย
นะครับว่าเราต้องมีค าตอบตรงนี้ที่ชัดเจน ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็เกี่ยวกับหนองผ า
เหมือนกันครับ กระผมก็อยากจะคุยกับท่านนายกในที่ประชุมสภาว่าที่ท่านนายกตอบ
นั้น มันไม่เข้าท่าเลยครับที่บอกว่ามันสูง ซึ่งผมก็อยากทวงติงท่านว่าเราควรจะเล็งเห็น
ผลสัมฤทธิ์ในการที่เราจะท าตรงนั้น กระผมก็อยากจะขอให้ท่านนายกได้ตอบใหม่นะ
ครับ ขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านวสันต์ครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภาถ้าสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายกเทศมนตรี   ครับ ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่าน สท.วสันต์ แต่ก่อนอื่นที่จะตอบผมขอพูดถึง 

เรื่องเดิมนิดนึงครับ เพราะว่าเมื่อกี้ลืมพูดไปครับ ว่ากระผมได้เร่งรัดหัวหน้าส านักงาน
จังหวัดในเรื่องของโครงการล าเหมืองหัวขวาตัวนี้ ซึ่งผมเกรงว่าจะล่าช้าไม่ทันฤดูการ
ท านาปีหน้า เทศบาลจ าเป็นต้องตั้งงบไว้เพ่ือสูบน้ าหรือด าเนินการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า ก็ได้รับค าตอบกลับมาว่างบที่จะได้เป็นงบเร่งด่วน ซึ่งถ้าได้มาก็คงจะรีบ
ด าเนินการเลยครับ แต่ที่เราจะต้องเร่งด าเนินการที่สุดคือ รื้อสันฝายเดิมทิ้ง เพ่ือที่จะ
เข้ามาด าเนินการส ารวจได้อย่างสะดวกอีกรอบหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของที่เราจะ
ขอใช้ซึ่งก็มีความจ าเป็นแต่ก็ไม่ทราบว่าจะผิดระเบียบไหม สืบเนื่องมาจากว่านักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานั้นตกเครื่องเล่นจนท าให้แขนเดาะ ซึ่งผมก็ได้ว่ากล่าว
ตักเตือนครูว่าไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควร แต่ครูก็ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงครับ เราก็เลยมา
คิดในแนวทางท่ีจะแก้ไขว่าเราจะท าอย่างไร ซึ่งกระผมก็ได้ปรึกษากับครูและทางกอง
ช่างได้รับข้อสรุปว่าจะปูพ้ืนฟองน้ าประมาณ 5 เซนติเมตร จึงอยากจะขอความ
อนุเคราะห์จากสภาว่าจะใช้เงินตัวนี้ในช่วงของจ่ายขาดและคิดว่าจะใช้งบประมาณไม่
เยอะครับ ถ้าหากว่าท่านไหนไม่เห็นด้วยก็ขอชี้แจงเหตุผลด้วยนะครับ ในเรื่องของที่
ท่าน สท.วสันต์ ท้วงมา ถ้าอยากจะให้ผมตอบใหม่ เพราะคิดว่าผมอาจจะลืมหรือว่ารู้
ว่าท าแล้วน้ าไม่ขึ้น หรือท าแล้วน างบประมาณไปทิ้งไปขว้าง จริงๆแล้วผมไม่ ได้ลืม
ครับและที่ท านั้นก็เพราะว่ามีการขอเข้ามา ซึ่งกระผมได้ให้ช่างได้ไปส ารวจแล้วน้ าจะ
ขึ้นจากกิ่วคอหมามาถึงสนามได้ต้องมีความสูง 1 เมตร 50 เซนติเมตรครับ ผมถึง
ตัดสินใจท าแต่ขนาดนี้น้ ามันเยอะและสูงกว่า 1 เมตร 50 เซนติเมตรครับ แต่ถ้าหาก
จะให้ดีกว่านี้ก็ต้องหางบมาเสริมขึ้นหรือน าท่อมาวาง แต่ถึงยังไงก็ช่างก็จะได้เท่าเดิม
ครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งผมก็ไม่ทราบว่าทางกองช่างได้เสนอไปหาปลัดหรือยังครับว่า
เราจะท าป้ายเตือน และต่อไปเราอาจจะต้องท ารั้วกันอุบัติเหตุ ก็ขออนุญาตชี้แจงแต่
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - การประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที ่1 ประจ าปี 2561 วันพุธที่ 14  
ประธานสภา   พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. บัดนี้ก็ถึงเวลาละครับ ผมต้อง 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ที่ได้ประชุมร่วมกัน  ขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุม  เวลา  12.30 น. 
 
 (ลงชื่อ)สิบต ารวจตรี     สุบิน  จีนา        ผู้จดรายงานการประชุม 
       (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
  
 (ลงชื่อ)      สุธรรม  จ าปา         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสุธรรม   จ าปา )   
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(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) 
         ประธานสภาเทศ่บาลต าบลไหล่หิน 


