
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปี 2560 

วันพุธที่  15  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.2560 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

*********************************** 
รายนามผู้มาประชุม 

1. นายชาญยุทธ ไชยานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
2. นายธนบัตร จักร์ค า  รองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
3. นายมงคล ช านาญการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
4. นางล าดวน จินา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
5. นายสุวรรณ ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
6. นายสุธรรม จ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
7. นายบุณยภู บุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
8. นายไพโรจน์ ดวงชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
9. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
10. นายวสันต์ วรรณมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
11. นายพินิจ จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
12. นายธนา แก้วจักร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
2. นายมงคล  แผ่นค า  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
3. นายสุนันท์     เกษณา  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
4. นายมนู  โลชา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
5. นายธีรชัย ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
6. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาล 
7. นางนิชชยา อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายณรงค์ เครือไหม ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นายกรุงทอง สิงห์โทราช นายช่างโยธา 
11. นางนิตยา ไชยสงัด  นักจดังานงานทั่วไป 
12. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
13. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชน 
14. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธา 

 
 

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

สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวดมนต์
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2560         
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 
   
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  
ประธานสภา ประจ าปี ๒๕๕9 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ทุกท่านตรวจรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล แล้วหากมีข้อความใดผิด หรือที่จะต้องแก้ไขเชิญเสนอที่ประชุม 
เพ่ือท าการแก้ไขข้อความได้นะครับ เพ่ือให้ที่ประชุมรับรองต่อไป กระผมขอแก้ไข 
หน้าที่ 36 ค าพูดของกระผม ช่วงที่ 2 แก้ไขจากโค้งตรงบ้านสันค า เป็นโค้งบ้านสันติ
สุขตรงบ้านอาจารย์หนานค า มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือไม่ หากไม่มี
กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการ
ประชุม และรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจ าปี 
2559 โปรดยกมือครับ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี  3  - เรื่องพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2560  

และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา   ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2560  

และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  
ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3)พ.ศ.
๒๕52 มาตรา ๒๔ วรรคแรก  ก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๑๑(๒) โดยส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาล
ก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน ซึ่งในการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมของสมัย
สามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2560 สภาจะต้องก าหนดอีก 3 สมัย และก าหนดวันเริ่ม
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ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี  2561 ที่ผ่านมาเราได้ก าหนด
ประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2559 ที่ผ่านมา ดังนี้ 

1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ถึง วันที่ ๒9 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 มีก าหนด ๒9 วัน 

2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕9 ถึง วันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕9    มีก าหนด ๓๐ วัน 

3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕9 ถึง วันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๕9     มีก าหนด ๓๐ วัน 

4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕9 ถึง วันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕9 มีก าหนด ๓๐ วัน 

5. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕60 (ปี
ถัดไป) ก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕60 ถึง วันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕60 มี
ก าหนด ๒8 วัน 

  ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2560 เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านได้
เสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาครับ 

นายมงคล ช านาญการ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา เสนอให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2560 เป็นห้วงเดือนเหมือนของปี 

2559 คือ 
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560 ถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2560  มีก าหนด 28 วัน 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ตั้ งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่          

30 พฤษภาคม 2560 มีก าหนด 30 วัน 
3.  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 

สิงหาคม 2560 มีก าหนด 30 วัน 
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4 ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่        

30 พฤศจิกายน 2560 มีก าหนด 30 วัน 
5. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.2561  (ปีถัดไป) 

ก าหนดตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561         
มีก าหนด 28 วัน 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา พิจารณาการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2560 และก าหนดวันเริ่ม

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีก
หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีพ.ศ.2560 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้  
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560 ถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2560  มีก าหนด 28 วัน 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ตั้ งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่          

30 พฤษภาคม 2560 มีก าหนด 30 วัน 
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3.  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 
สิงหาคม 2560 มีก าหนด 30 วัน 

4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4 ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่        
30 พฤศจิกายน 2560 มีก าหนด 30 วัน 

5. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.2561  (ปีถัดไป) 
ก าหนดตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561         
มีก าหนด 28 วัน 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   
พ.ศ.2560 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไปดังนี้  
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560 ถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2560  มีก าหนด 28 วัน 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ตั้ งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่          

30 พฤษภาคม 2560 มีก าหนด 30 วัน 
6.  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 

สิงหาคม 2560 มีก าหนด 30 วัน 
7. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4 ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่        

30 พฤศจิกายน 2560 มีก าหนด 30 วัน 
8. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.2561  (ปีถัดไป) 

ก าหนดตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561         
มีก าหนด 28 วัน 

  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระ
ประธานสภา   ที่ 4  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
    2560 ดังนี้ 
     4.1 โครงการต่อสายแรงต่ าเข้าสู่อาคารคัดแยกขยะเทศบาล  
    ต าบลไหล่หิน โดยปักเสาไฟฟ้า  จ านวน 3 ต้น และติดตั้งตู้ MDB จ านวน 1 ชุด 
    งบประมาณจ านวน 100,000.-บาท  เรียนเชิญท่านนายกได้เสนอขอญัตติต่อสภา
    เทศบาลต าบลไหล่หิน เรียนเชิญครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมในนาม
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ขออนุญาตขอเสนอญัตติ ในที่ประชุมแห่งนี้เพ่ือได้
    โปรดพิจารณานะครับ 
     ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
    อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่าที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการต่อสายแรงต่ าเข้าสู่ 
    อาคารคัดแยกขยะเทศบาลต าบลไหล่หิน  สืบเนื่องมาจากว่า ขณะนี้อาคารคัดแยก
    ขยะเทศบาลต าบลไหล่หิน ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะ 
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    ด าเนินการคัดแยกขยะ หลังจากที่เราได้รวบรวมขยะแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน
    เข้าไปที่บ่อขยะก็จะมีการคัดแยกขยะซ้ าอีกครั้ง ซึ่งเทศบาลต าบลไหล่หินได้จัดท า
    โครงการในการคัดแยกขยะ และจะได้เครื่องคัดแยกขยะที่ได้รับความอนุเคราะห์
    จากเทศบาลต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ทางเราได้มีการประสานงาน
    กับทางเทศบาลต าบลล้อมแรดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลต าบลล้อมแรดให้ความ
    อนุเคราะห์สามารถให้เข้ามาในพ้ืนที่และเข้าด าเนินการได้ทันที จึงมีความจ าเป็นที่
    จะต้องด าเนินการขยายเขตความแรงต่ า และที่ผ่านมาการขยายเขตไฟแรงสูงนั้นไม่
    สามารถขยายพ้ืนที่เข้าไปลึกได้ เพราะไม่มีถนนสาธารณะในบริเวณพ้ืนที่ของ 
    บ่อขยะ และในขณะเดียวกันบริเวณที่ใกล้สายไฟแรงสูงเข้าไปสู่ในพ้ืนที่ของบ่อขยะ 
    ซึ่งในบริเวณนั้นเราได้ขุดบ่อ เพ่ือทิ้งขยะและฝังกลบจนเกือบเต็มพ้ืนที่จนไม่ 
    สามารถก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะได้ จึงได้ปรึกษากับทางกองช่าง เทศบาลต าบล
    ไหล่หิน ในการที่ก าหนดจุดก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ จึงได้บทสรุปว่าเป็นพ้ืนที่ที่
    ใกล้กับเตาเผาเดิม แต่ปรากฏว่ามันอยู่ในพื้นท่ีที่ห่างไกลจากหมอแปลงไฟ  
    ประมาณ 120 เมตร จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขยายเขตสายแรงต่ าไปอีก 3 ต้น  
    และในขณะเดียวกระผมได้เข้าไปแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะคา ปรากฏว่าม ี
    กฎหมายใหม่ คือจะต้องเพ่ิมติดตั้งตู้ MDB  ซึ่งมีราคาโดยประมาณ 80,000.-บาท 
    จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการขยายเขต และติดตั้งตู้ MDB ในการกระจาย 
    กระแสไฟฟ้า เพ่ือด าเนินการคัดแยกขยะ เพราะฉะนั้นกระผมขอขออนุมัติโอน 
    งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
    สิ่งสาธารณูปโภค โครงการต่อสายแรงต่ าเข้าสู่อาคารคัดแยกขยะเทศบาลต าบล 
    ไหล่หิน โดยปักเสาไฟฟ้า  จ านวน 3 ต้น และติดตั้งตู้ MDB จ านวน 1 ชุด  
    งบประมาณจ านวน 100,000.-บาท เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ไม่ได้ก าหนด
    รายจ่ายในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
    โครงการต่อสายแรงต่ าเข้าสู่อาคารคัดแยกขยะเทศบาลต าบลไหล่หิน  เนื่องจาก 
    เทศบาลต าบลไหล่หินได้ด าเนินงานก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ  จึงมีความ 
    จ าเป็นต้องต่อสายแรงต่ าเข้าสู่อาคารคัดแยกขยะ  
     จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน 
    งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕60  
    ไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้     
     โอนลด  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  
    งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 
    100,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,802,285.- บาท โอนลดเป็น
    เงิน 100,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 1,702,285.- บาท   
     โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทงาน 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการต่อสายแรงต่ าเข้าสู่อาคารคัดแยก
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    ขยะเทศบาลต าบลไหล่หิน  โอนเพ่ิม  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน  
    100,0๐๐.- บาท รวมเป็นเงินโอนเพ่ิมทั้งสิ้น100,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
     ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) 
    และการจ่ายเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
    เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางอนุมัติแล้ว ประกอบระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
    พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและ
    แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
    ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน 
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
     ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขอ 
    อนุมัติโอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕59  
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการ
    เหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน คณะผู้บริหาร
ประธานสภา   ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
    การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการต่อสายแรงต่ าเข้าสู่อาคารคัดแยกขยะ 
    เทศบาลต าบลไหล่หิน  โดยปักเสาไฟฟ้า  จ านวน 3 ต้น และติดตั้งตู้ MDB จ านวน 1 ชุด 
    งบประมาณจ านวน 100,000.-บาท  มีสมาชิกท่านใดซักถาม  เรียนเชิญครับ 
นายวสันต์  วรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ทุกท่าน กระผมมีความคิดว่าไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ ท าไมเราถึงต้องเร่งรีบ 
    การรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางยังไปไม่ถึงไหนเลยครับ ขณะนี้เรายังรณรงค์ได้
    เพียงแค่ 1 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 6 หมู่บ้าน  คือบ้านแม่ฮวก ผมอยากให้ท่าน 
    รณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางให้แก่พ่ีน้องแก่ทุกหมู่บ้านก่อน ดีกว่าจะไปคัดแยก
    ขยะที่ปลายทางครับ ซึ่งผมคิดว่ายังมีอีกหลายโครงการที่น่าจะได้รับการอนุมัติครับ 
    และบางโครงการได้รับการอนุมัติแต่ก็ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกตัวอย่าง เสาไฟฟ้าตรง
    สามแยกครูบามหาป่าเจ้า ณ  ปัจจุบันนี้รวมระยะเวลาแล้วประมาณ 1 ปี ก็ไม่เห็น
    มีอะไรเกิดขึ้นเลย พอถามท่านก็บอกว่าโอนให้การไฟฟ้า เกาะคาแล้ว การไฟฟ้าจะ
    เข้ามาด าเนินการ บังเอิญว่าผมได้ไปท าธุระที่การไฟฟ้า เกาะคา ได้สอบถามเค้าว่า
    ท าไมเทศบาลต าบลไหล่หินโอนงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เข้ามาด าเนินการสักที 
    เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเรื่อง บอกกับผมว่า ไม่มีการโอนงบประมาณหรือรายละเอียดเข้า
    มาครับ ผมอยากให้ท่านเห็นความส าคัญด้วยครับ ว่าทางสภาอนุมัติโครงการไหน
    ไปแล้ว ท่านเร่งรีบท าหรือไม่ ซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับโครงการต่อสายแรงต่ าเข้าสู่ 
    อาคารคัดแยกขยะ ผมอยากให้เรารณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางก่อน  
นายมงคล  ช านาญการ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ผมขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายของบ่อขยะสักเล็กน้อย ผมอยากให้เรา
    หันมาสนใจเกี่ยวกับการรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง โดยเอาบ้านแม่ฮวกเป็น 
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    ตัวอย่าง บ้านแม่ฮวกจากที่ผมสังเกตปริมาณขยะลดน้อยลงอย่างมาก ผมคิดว่าเรา
    เอามาลงทุนกับโครงการนี้คงจะไม่คุ้มค่า สู้เราเอาเงินลงทุนมาสนับสนุนการรณรงค์
    คัดแยกขยะต้นทางดีกว่า ถ้าเราลดปริมาณขยะลดได้ จ านวนขยะที่เข้าไปในบ่อ 
    ขยะที่ทางเทศบาลได้น าไปทิ้งก็คงจะลดน้อยลงด้วย อีกเรื่องคือ ผมอยากสอบถาม
    ว่า การโอนงบครั้งนี้ เอามาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวด
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จะไม่ส่งผลกระทบตอนหลังหรือ
    จะต้องมาตั้งเบิกกันอีกครั้งในตอนหลัง  
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ผมคิดว่าโครงการนี้เราชะลอไว้ก่อนดีกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ 100 ,000.-บาท 
    เราตั้งไว้ให้แต่ละหมู่บ้านไว้ด าเนินการรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง ผมว่าเราแก้ไข
    ปัญหาขยะที่ต้นทางก่อนดีกว่า ต าบลไหล่หินมีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน เราต้องท าให้ 
    ครบก่อนครับ เช่น บ้านแม่ฮวก ให้คัดแยกขยะ ให้ท าอะไรหลายๆอย่าง แต่ 
    งบประมาณก็ไม่มีมา ถ้าเราทราบถึงปัญหา เราจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด   
    ซึ่งโครงการนี้ผมไม่เห็นด้วย ผมว่าเราควรชะลอไว้ก่อน 
นายธนา  แก้วจักร   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   การติดตั้งตู ้MDB หรือปักเสาไฟฟ้า จ านวน 3 ต้น ตามหลักการติดตั้ง  
    เครื่องใช้ไฟฟ้า เค้าต้องมีตู้ MDB ให้พร้อมอยู่แล้วครับ เค้าจะต้องค านวณว่าต้องใช้
    กี่วัตต์ กี่กิโลวัตต์  เพราะรู้สึกว่าอันของเรานี้จะใหญ่เกินไปครับ เพราะราคาประมาณ
    80,000.- บาท ซึ่งราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันครับ ผมเคยไปพูดคุยกับสมาชิก 
    ต าบลใกล้ๆเรา เค้าบอกเทศบาลต าบลไหล่หิน เป็นเทศบาลขยะ งบประมาณทุกปี 
    เพราะเอาไปแก้ไขปัญหาขยะทุกปีครับ ผมอยากให้ลองทบทวนดีๆครับ 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ผมคิดว่ารายละเอียดยังมีไม่เพียงพอ เช่น จะเอาไปใช้ท าอะไร อย่างไร เป็นต้น  
    ผมต้องการรายละเอียดที่มากกว่านี้ครับ ผมคิดว่าโครงการนี้มันไม่ค่อยชัดเจนครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  และผู้ร่วม
นายกเทศมนตรี   ประชุม ผมต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่แสดงความคิดส าหรับโครงการ 
    ต่อสายแรงต่ าเข้าสู่อาคารคัดแยกขยะเทศบาล สืบเนื่องมาจากเทศบาลได้ไปขอใช้
    กระแสไฟ ปรากฏว่ามันมีระเบียบกฎหมายที่จะต้องติดตั้ งตู้ MDB ซึ่งตัวกระผมเอง
    ก็ไม่ทราบมาก่อน  และการติดตั้งตู้ MDB สามารถแบ่งออกได้อีก 2 ประเภท คือ 
    ติดตั้งนอกอาคาร ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง และติดตั้งภายในอาคาร ราคาประมาณ 
    ไม่เกิน 100,00.-บาท โดยการไฟฟ้าคาดการณ์แล้วว่าไม่เกิน 100 ,000.-บาท 
    ถ้าถามถึงเรื่องรายละเอียดท าไมถึงไม่มี ทางการไฟฟ้าได้บอกว่าเป็นเรื่องของทาง
    เทศบาล เพราะเป็นเรื่องของภายใน ส่วนรายละเอียดจะจ่ายจริงเท่าไหร่ ทางเรา
    ต้องมีเอกสารให้อยู่แล้วครับ ถามว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องการคัดแยก
    ขยะ ผมอยากเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับ กรุณาใช้เหตุและผลในการพิจารณาครับ 
    โครงการบ่อขยะ ตั้งแต่เราด าเนินการมา มีสมาชิกบางท่านครับได้บอกว่าใช้จ่าย 
    ไปหลายล้านบาท ในสมัยของผม ผมขอเรียนให้ทราบครับ มันไม่เป็นความจริงครับ 
    ในสมัยของผมเกี่ยวกับเรื่องขยะ มีทั้งหมด 2 โครงการ คือ โครงการขยายเขตไฟ 
    ใช้งบประมาณประมาณ 400,000.-บาท และโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยก 
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    ขยะเทศบาล ใช้งบประมาณประมาณ 300,000.-บาท ซึ่งรวมทั้ง 2 โครงการยัง
    ไม่ถึง 1,000,000.- บาท และโครงการที่ก าลังจะขออนุมัติ คือ โครงการต่อสาย
    แรงต่ าเข้าสู่อาคารคัดแยกขยะเทศบาล ใช้งบประมาณประมาณ 100,000.-บาท 
    และสมาชิกบ้างท่านถามว่าท าไมถึงไม่เอาเงินไปรณรงค์การคัดแยกขยะ ซึ่งขณะนี้
    การคัดแยกขยะสามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี ผมต้องกราบขอบคุณพ่ีน้องบ้าน 
    แม่ฮวก และขอบคุณผู้น า เพราะพ่ีน้องบ้านแม่ฮวกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และ
    ในตอนนี้ขยะท่ีเยอะมากที่สุด คือ บ้านเข้าซ้อนครับ เพราะมีจ านวนครัวเรือน 
    มากกว่าหมู่บ้านอ่ืนๆ และท่านบอกว่าท าไมไม่ไปรณรงค์การคัดแยกขยะ ถ้าจะให้
    รณรงค์ครบทุกหมู่บ้าน ผมเชื่อว่าอีก 5-6 ปี ถึงจะเห็นผล แต่การคัดแยกขยะเรา
    หยุดไม่ได้ครับ เพราะขยะเข้าสู่บ่อขยะทุกวัน ขยะที่มีจ านวนมาอยู่ทุกวันไม่ใช่บ้าน
    บ้านแม่ฮวกครับ แต่เป็นหมู่บ้านอ่ืนๆ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราจะไม่คัดแยกแล้ว
    น าไปทิ้งเลยก็จะมีค่าใช้จ่าย คือ ตันละประมาณ 1 ,000.-บาท ซึ่งภายใน 1 วัน 
    เรามีจ านวนขยะประมาณ 2.5 ตัน จะเป็นจ านวนเงินประมาณ 2 ,000.-บาท  
    ที่ผ่านมาตั้งงบประมาณส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปเพ่ือคัดแยกขยะ และตั้ง
    งบประมาณก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะเพ่ือคัดแยกขยะ เราด าเนินการไปประมาณ
    1,000,000.-บาท ขาดอีกประมาณ 100,000.-บาท เพ่ือให้โครงการด าเนินการ
    ได้ผลส าเร็จ คือปริมาณขยะลดลง และขยะที่ลดลงไม่ใช่ขยะที่มาจากบ้าน 
    แม่ฮวกครับ บ้านแม่ฮวกไม่ต้องแล้วครับ ผมยังอยากเสนอต่อสภาในสมัยต่อๆไป
    ครับ จะลดค่าเก็บขยะบ้านแม่ฮวกให้น้อยลง เพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่หมู่บ้านอ่ืนๆ 
    โปรดพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 
นายธนบัตร  จักร์ค า   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
รองประธานสภา   ผมขอแสดงความคิดเห็นเล็กน้อยครับ หลักจากได้ฟังท่านนายกชี้แจงครับ เท่าที่ผม
    ฟัง คือ ความจ าเป็นมันก็มีอยู่ แต่รายละเอียดที่ทางการไฟฟ้าส่งมาให้ทางสภา 
    พิจารณารายละเอียดยังไม่ชัดเจน นายกก็ตอบว่าทางการไฟฟ้าไม่ได้บอก 
    ร ายล ะ เ อี ย ดที่ ชั ด เ จน  แต่ บ อก เ พี ย งค ร า วๆว่ า ไ ม่ เ กิ น  100,000.-บา ท  
    ซึ่งงบประมาณเป็นงบประมาณแผ่นดิน เก็บจากภาษีพ่ีน้องชาวบ้าน เพราะฉะนั้น
    จะให้สภาอนุมัติก็ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน ไม่ใช่ว่าเอามาก่อน 100 ,000.-บาท
    แต่รายจ่ายจริงๆเท่าไหร่ไม่ทราบ ถ้าจะให้สภาอนุมัติก็ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนครับ 
นายวสันต์  วรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ทุกท่าน คือสิ่งที่เราทักท้วงมีทั้งเหตุด้วยผล อยากจะท าความเข้าใจกับท่านนายก
    ครับ สมาชิกทุกท่านไม่ได้มีอคติกับท่านเลยครับ เรื่องการรณรงค์คัดแยกขยะท่านก็
    ยอมรับว่าดี แล้วท าไมเราไม่ท าต่อหรือไม่ขยายขอบเขตออกไปครับ ผมคิดว่าถ้าเรา
    ท าตรงนี้เราจะเห็นผลสัมฤทธิ์มากกว่า ก็ต้องขอฝากท่านผู้น าที่มาเข้าร่วมประชุม
    ครั้งนี้ด้วยครับ แต่ส าหรับผมเห็นด้วยกับการคัดแยกขยะต้นทางครับ ท าตรงนี้ให้
    จริงจังแล้วเราจะลดปริมาณขยะได้ครับ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา   ผมขออธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับการคัดแยกขยะครับ ที่บ้านแม่ฮวกก าลังด าเนิน 
    โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ใช้เวลานานครับ  
    ซึ่งหมู่บ้านอ่ืนๆก็เห็นแล้วว่าสามารถท าได้จริง และเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน 
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นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  และผู้ร่วม
นายกเทศมนตรี   ประชุม ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ส าหรับการรณรงค์คัดแยกขยะเราก็จะ 
    ด าเนินการอยู่ ซึ่งปีนี้เราก็ตั้งงบประมาณไว้ 100,000.-บาท และในขณะเดียวกัน
    เราก็ได้ของบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมอีก 
    ครับ แต่เค้าจะอนุมัติหรือไม่ก็ต้องรอดูต่อไปครับ แต่ในตอนนี้คือผมจะบอกว่าถ้า
    อนาคตทุกหมู่บ้านคัดแยกขยะได้อย่างเช่นบ้านแม่ฮวกท า แต่สุดท้ายเราก็ต้องคัด
    แยกซ้ าอีกอยู่ดีครับ ซึ่งผมคิดว่าเราควรด าเนินการควบคู่กันกับการรณรงค์คัดแยก
    ขยะครับ ส่วนเรื่องงบประมาณผมได้ปรึกษากับท่านปลัดแล้วครับ ยังไงผมจะให้ 
    ท่านปลัดช่วยชี้แจงครับ 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน  และผู้ร่วมเข้าร่วม
ปลัดเทศบาล   ประชุมทุกท่าน เนื่องจากว่าโครงการนี้ ท่านนายกได้สอบถามผมว่าเราใช้งบจ้าง 
    เหมาบริการได้รึเปล่า ผมก็เลยบอกว่าส่วนตรงนี้จะอยู่ในหมวดค่าท่ีดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์ ซึ่งตู้ MDB จะอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ เพราะว่ามีราคา 
    มากกว่า 5,000.-บาท และตู้ MDB มันไม่มีราคากลาง ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรฐาน
    ครุภัณฑ์ของกรมบัญชีกลาง จึงต้องใช้ราคากลางตามราคาท้องถิ่น ส่วนตู้ MDB จะ
    ใช้กี่วัตต์ หรือกี่กิโลวัตต์ เรายังไม่สามารถรู้ได้ เพราะเรายังไม่ได้น าเครื่องคัดแยก
    ขยะมา เพราะตอนนี้เครื่องคัดแยกขยะอยู่ที่บ่อคัดแยกของเทศบาลต าบลล้อมแรด 
    ซึ่งตอนนี้ได้ท าหนังสือไปแล้วครับ รอแค่เอามาไว้ที่อาคาร แต่ที่ผ่านอาคารเรายังไม่
    เสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นตู้ MDB จะใช้กี่วัตต์ ก็ต้องดูที่แรงม้าของเครื่องคัดแยก
    ขยะครับ เราเลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่กันแน่ ในส่วนของเสาไฟฟ้าที่เราจะปัก อยู่ใน
    หมวดของสิ่งก่อสร้าง แต่เมื่อรวมกันแล้ว ในระเบียบกฎหมาย การโอนหรือการ 
    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือการโอนไปตั้งจ่ายงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องเป็นอ านาจอนุมัติของสภา ซึ่งนายกจะต้องน าเรื่องเข้า
    สภา ส่วนรายละเอียดที่ไม่ได้น าชี้แจง เหตุผลคือการเสนอญัตติเราจะต้องส่ง 
    หนังสือไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งมันกระชั้นชิดท าให้รายละเอียดต่างๆขาดหายไป แต่
    ในการด าเนินการต่างๆ ไม่ต้องห่วงครับ ทางการไฟฟ้าก็จะมีการแจ้งหนี้กลับ ก็จะ
    แสดงถึงรายเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกลับมาอยู่ดีครับ ส่วนเงินถ้าเราใช้ไม่เป็นตามที่ขอ 
    ก็ยังคงเหลืออยู่ ต่อไปก็สามารถน าเงินที่เหลือโอนไปใช้ในโครงการอีกได้ แต่ถ้าเกิด
    ว่านายกของบประมาณไป 100 ,000.-บาท แต่ทางการไฟฟ้าแจ้งมาว่าค่าใช้จ่าย
    ทั้งหมด 101,000.-บาท เราก็จะต้องน าเรื่องเข้าสภาอีกครั้ง คือ การโอนงบเพ่ิม 
    เพ่ือสมทบโครงการนี้ ผมขออนุญาตน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 
นายวสันต์  วรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ทุกท่าน วันนี้บ้านแม่ฮวกเราตัดปัญหาไปแล้วครับ แต่อีก 5 หมู่บ้านที่ท่านจะคัด
    แยก ท่านจะเทกองไว้แบบนั้นหรอครับ ผมไม่อยากนึกภาพเลยครับ ถ้าการคัดแยก
    วันละ 1 ตัน กลิ่นเหม็น แมลงวัน เพราะว่าท างานแค่วันเสาร์ อาทิตย์ พ่ีน้องบ้าน
    แม่ฮวกอยู่ใกล้สุด การที่เราไม่ฝังกลบแต่จะรอการคัดแยกขยะ ผมคิดว่ามันจะเกิด
    ปัญหาตามมาแน่นอนครับ ไม่ว่าจะกลิ่น หรือ แมลงวัน ผมอยากให้คณะผู้บริหาร
    ลองทบทวนดูครับ 
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นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ผมขอเสนอความคิดเห็นว่าเราควรชะลอไว้ก่อน และถ้าได้รายละเอียดจากทางการ
    ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว เราค่อยมาเปิดประชุมสมัยวิสามัญดีกว่าไหมครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน และผู้ร่วม
นายกเทศมนตรี   ประชุม ในเรื่องการคัดแยกขยะครับ ถ้าเกิดเราเอาขยะไปกองๆ ไว้ มันจะเหม็นมัน
    จะเน่า แต่ท่านลืมไปรึเปล่าครับว่ามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว ผมคิดว่าเราควรลด 
    ปริมาณขยะในอนาคตให้ลดลงดีกว่าครับ อันเก่าหรืออันใหม่ที่มาเกินก าลังที่เราจะ
    คัดแยกเราก็ต้องเอาไปสะสมหรือเพ่ิมเติมแต่จ านวนมันจะน้อยลง ส่วนที่ท่าน สท.
    ประดิษฐ์ ได้น าเสนอขอชะลอไว้ก่อน ส าหรับผมไม่มีปัญหาครับ ชะลอไปก็เป็นเรื่อง
    ของสภา ส าหรับผมท าเท่าที่อ านาจสภาให้ท าครับ แต่ผมขออนุญาตน าเรียนว่าถ้า
    ชะลอก็ขอว่าอย่าชะลอนานไป เพราะขยะมันก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนี้ วันนั้นเราต้อง
    เสียเงินเพ่ิม เพ่ือน าไปฝังกลบ ซึ่งจริงๆแล้วขยะไม่ได้มีปริมาณมากขนาดนั้น แต่ 
    บังเอิญว่าเกิดไฟไหม้ครับ และโดนร้องเรียนเข้ามาเราก็ต้องรีบด าเนินการครับถ้า
    หากชะลอแล้วท่านคิดว่าชะลอแล้วคุ้มค่า เพราะแค่ว่าค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจน แต่ผมขอ
    บอกว่าข้อเท็จจริงมันอยู่ที่เอกสารหลักฐานที่ทางการไฟฟ้าแจ้งมา ขออนุญาตชี้แจง
    เพียงเท่านี้ครับ 
นางล าดวน  จินา   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   จากท่ีเราเห็นการคัดแยกขยะของบ้านแม่ฮวกก็ประสบผลส าเร็จประมาณ 70  
    เปอร์เซ็นต์ ส่วนบ้านอื่นๆประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ จากท่ีฟังท่านปลัดชี้แจงเมื่อ 
    สักครู่ ดิฉันคิดว่าเรารอให้ได้เครื่องคัดแยกขยะมาก่อน แล้วลองค านวณค่าใช้จ่าย 
    จากนั้นเราค่อยมาเปิดประชุมวิปอย่างที่ท่านประดิษฐ์เสนอ ดิฉันเห็นด้วย เพราะ
    ตอนนี้ 70 เปอร์เซ็นต์ ขาดอีก 30 เปอร์เซ็นต์ ก็จะบรรลุเป้าหมาย ดิฉันก็เห็นด้วย 
    เพราะถ้าปล่อยไว้แบบนั้นก็อาจจะเป็นอนุสาวรีย์ไป สร้างไว้ท าไมอาคารเราก็สร้าง
    แล้ว เสาไฟแรงสูงก็มีแล้ว ขาดแค่สายไฟแรงต่ ากับติดตั้งตู้ MDB ดิฉันก็อยากให้ 
    ส าเร็จเพราะเรางบประมาณก็ใช้ไปเกือบ 1 ,000,000.-บาท ถ้ามันส าเร็จก็ถือว่าดี 
    เพราะการคัดแยกขยะเองมันก็ไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ดิฉันก็ยอมรับบ้านแม่ฮวก 
    ต้องชื่นชมผู้น าด้วย ที่สามารถท าให้ลูกบ้านสามารถคัดแยกขยะได้ยอดเยี่ยมแบบนี้  
    แต่ถ้าเราช่วยกันประกาศว่าอย่าเอาน้ าแกงไปทิ้งใส่ถุงขยะ ถ้าท้ิงเราก็จะไม่เก็บ  
    และดิฉันคิดว่าถ้ามีการคัดแยกขยะปลายทางถ้ามันส าเร็จในตอนนี้ ดิฉันคิดว่าต่อไป
    คงไม่มีการโอนงบเพ่ิมเติมแล้วนะค่ะ ดิฉันคิดว่าโครงการนี้ก็ดีแต่ดิฉันคิดว่าควรจะมี
    รายละเอียดจากทางการไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อน 
นายมงคล  ช านาญการ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา    ผมคิดว่าเราควรชะลอไว้ก่อนดีกว่าครับ เพราะตัวอย่างเราก็เคยมีแล้ว ถ้ามี 
    รายละเอียดที่ชัดเจนแล้วเราค่อยมาเปิดประชุมสมัยวิสามัญใหมด่ีกว่าครับ 
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ผมอยากให้เทศบาลตั้งงบไว้เลยครับ ตั้งไว้ให้แต่ละหมู่บ้านเลยว่าหมู่บ้านนี้ได้ 
    เท่าไหร่  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  และผู้ร่วม
นายกเทศมนตรี   ประชุม ผมขออนุญาตชี้แจงส าหรับการตั้งงบประมาณเราต้องค านึงถึงข้อระเบียบ
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    กฎหมายด้วยครับ สมมุติเราตั้งงบประมาณไว้ 500 ,000.-บาท สามารถเอาไปใช้
    อะไรได้บ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าศึกษาดูงาน ค่าอาหาร เป็นต้น เราตั้งงบประมาณ
    ไว้ทุกปีครับ แต่เราจะเน้นไปทีละหมู่บ้านครับ  ที่ส าคัญมันต้องอยู่ที่ความร่วมมือ
    ของพ่ีน้องภายในต าบลเราครับ ส าหรับการคัดแยกขยะที่บ้านแม่ฮวก สามารถคัด
    แยกได้ 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหมู่บ้านอื่น 50 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้ 
    ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งแล้วครับ แต่การคัดแยกขยะที่
    ปลายทางถ้าเราไม่ท าก็ไม่ได้ครับ เราก็ต้องด าเนินการกันต่อไป ส่วนเรื่องที่เราจะ
    ชะลอแล้วค่อยมาเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ผมอยากหารือไปทางท่านเลขาสภาครับ  

ว่าจะมีทางออกอย่างไรบ้าง  
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน  และผู้ร่วมเข้าร่วม
ปลัดเทศบาล   ประชุมทุกท่าน ส าหรับญัตติที่ผู้บริหารเสนอไปแล้ว การเสนอญัตติครั้งต่อไปไม่ให้
    น าเสนอญัตติเดิมเข้าสภาอีกครั้ง ถ้าสมมุติว่าสภาไม่ให้ความเห็นชอบแล้วน าเรื่อง
    เข้าสภาอีกครั้งแบบนี้ถือว่าไม่ได้ เนื่องจากว่าเป็นเรื่องเดิมเป็นเรื่องที่สภาพิจารณา
    ไปแล้ว อีกแนวทาง คือ ถ้าเลื่อนไปก็ขอถอนญัตติออกมาเสนอญัตติเข้าใหม่  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน และผู้ร่วม
นายกเทศมนตรี   ประชุม ถ้าจะให้ชะลอแล้วเปิดประชุมสมัยวิสามัญใหม่ผมก็เข้าใจครับ แต่ถ้าตอนนี้
    มันยังไม่สมควรผมก็จะขออนุญาตถอดญัตติก่อนแต่ผมอยากให้สมาชิกสภาทุกท่าน
    ท่านเข้าใจครับว่าเป็นสิ่งที่สมควรจะต้องด าเนินการครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา   ตามท่ีนายกได้เห็นชอบให้ชะลอโครงการต่อสายแรงต่ าเข้าสู่อาคารคัดแยกขยะ 
    เทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือรอรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนก่อน ผมจะขอมติ  
    มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ถอดญัตติหรือการชะลอโครงการต่อสายแรงต่ าเข้าสู่ 
    อาคารคัดแยกขยะเทศบาลต าบลไหล่หิน โปรดยกมือครับ 
ประชุม    - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ถอดญัตติหรือการชะลอโครงการต่อสายแรงต่ า
    เข้าสู่อาคารคัดแยกขยะเทศบาลต าบลไหล่หิน จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ  
    0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่านระเบียบวาระ
ประธานสภา   ที่ 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ พ.ศ.2560  
     5.1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านพ่อน้อยทน (ข้างศาลา 
    ประชาคมต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2  
     5.2 โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู ล าเหมืองหัวขัว หมู่ที่ 4 
     5.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมในนาม
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ขอเสนอญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
    งบประมาณรายจ่าย ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่งมีหลักการและ 
    เหตุผล ดังนี้ 



 

 (นิตยา/D/งานธุรการ/งานสภา) (8 พฤษภาคม 2558) 

- 12 - 

     5.1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านพ่อน้อยทน (ข้างศาลา 
    ประชาคมต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2  
    หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้าง
    ถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านพ่อน้อยทน (ข้างศาลาประชาคมต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 
    เหตุผล  เนื่องด้วย เทศบาลต าบลไหล่หิน ได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕9 ในรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน หน้า  
    25/28 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง  
    สาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านพ่อน้อยทน (ข้าง
    ศาลาประชาคมต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 3๓,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านพ่อน้อยทน (ข้างศาลาประชาคมต่อเนื่อง) 
    หมู่ที่ 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร หนา 0.15  
    เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร และถนนลูกรัง ขนาดกว้างไม่น้อย
    กว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30  เมตร หนา 20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
    120 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน     
    เนื่องจาก  ได้พิมพ์ปริมาณงานโครงการก่อสร้างผิด จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
    งบประมาณเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านพ่อน้อย
    ทน (ข้าง ศาลาประชาคมต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3  เมตร ยาวไม่
    น้อยกว่า 20 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร  
    รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  

     5.2 โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู ล าเหมืองหัวขัว หมู่ที่ 4 
    หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่า 
    ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการ
    ก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู ล าเหมืองหัวขัว หมู่ที่ 4 
    เหตุผล  ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้พิจารณาและอนุมัติจ่ายขาดเงิน 
    สะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง 
    โครงสร้างพ้ืนฐาน  รายการ โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู ล าเหมือง 
    หัวขัว หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 25๓,๐๐๐.- บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง 
    ล าเหมือง คสล. รูปตัวยู ล าเหมืองหัวขัว หมู่ที่ 4 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20  
    เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร เป็นเงิน 252,500.- 
    บาท รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน 
    เนื่องจาก  ผู้รับจ้าง(หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา) ไม่ได้เข้าด าเนินการ ทางเทศบาลได้แจ้งทิ้ง
    งานแก่ผู้รับจ้างรายนี้แล้ว จึงต้องมีการประมาณการโครงการก่อสร้างและแบบ 
    แปลนขึ้นใหม่ จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  
    จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู ล าเหมืองหัวขัว หมู่ที่ 4ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร สูง 
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1.00 เมตร เป็นเงิน 220,000.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลไหล่หิน 

2. โครงการซ่อมแซมล าเหมือง คสล. รูปตัวยู ล าเหมืองหัวขัว หมู่ที่ 4 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร 
เป็นเงิน 33,000.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ไหล่หิน รวม  2 โครงการ เป็นเงิน 253,000.- บาท 

     5.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 
    หลักการ  ขอชี้แจงงบจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
    ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณ
    บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 
    เหตุผล  ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้พิจารณาและอนุมัติจ่ายขาดเงิน 
    สะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง 
    โครงสร้างพ้ืนฐาน  รายการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านกิ่ว 
    หมู่ที่ 5  ตั้งไว้ 99,๐๐๐.- บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
    คสล. บริเวณบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
    34 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.80  เมตร เป็นเงิน 98 ,800.- บาท รายละเอียดตาม
    แบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน 
    เนื่องจาก  ผู้รับจ้าง (หจก.อาร์พีเอสแอลฟัล) ไม่ได้เข้าด าเนินการ ทางเทศบาลได้
    แจ้งทิ้งงานแก่ผู้รับจ้างรายนี้แล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณเพ่ือ 
    เป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล .รูปตัวยู บริเวณล าเหมืองโป่ง  
    บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 1.20  เมตร  ยาว  32  เมตร  สูง  1.00 เมตร  
    เป็นเงิน  99,000.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน 

    ระเบียบข้อกฎหมาย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วน

    ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔  
    การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
    งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
    คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา 
    ท้องถิ่น  

   จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
    ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ตามหลักการเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น  
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่ าน และผู้ร่วมเข้าร่วม
ปลัดเทศบาล   ประชุมทุกท่าน โครงการที่ท่านนายกเสนอมาต้องขอน าเรียนที่ประชุมครับ มันขัด
    ต่อระเบียบ ทั้งหมด 2 ตัว ถูกต้องตามระเบียบ 1 ตัว คือ 1. โครงการก่อสร้าง 
    ถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านพ่อน้อยทน (ข้างศาลาประชาคมต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 พิมพ์ 
    ผิดพลาดไปครับ คือ หนา 20 เมตร ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงครับ ก็เลย
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    ต้องขออนุมัติต่อสภาครับ ขอแก้ไขเป็นมาตรฐานทั่วไป คือ 15 เซนติเมตรครับ  
    ส่วนโครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู ล าเหมืองหัวขัว หมู่ที่ 4 และ 
    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 เนื่องจากทั้ง 2 
    โครงการนี้น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต้องใช้ระเบียบว่าด้วยการรับเงินเบิก 
    จ่ายเงิน เพราะฉะนั้น 3 โครงการนี้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงไม่ได้ครับ เพราะไม่ใช่ 
    งบประมาณปกติแต่เป็นเงินสะสม ถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจะต้องขออนุมัต ิ
    จากสภาครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา   เพราะฉะนั้นส าหรับระเบียบวาระที่ 5 เราจะขอญัตติเพียงโครงการเดียวครับ คือ
    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านพ่อน้อยทน (ข้างศาลา ประชาคมต่ อ เนื่ อ ง ) 
    หมู่ที่ 2 มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
    งบประมาณรายจ่าย ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ในข้อที่ 5.1 โครงการ
    ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านพ่อน้อยทน (ข้างศาลา ประชาคมต่อเนื่อง) หมู่ที่  2 
    โปรดยกมือขึ้นครับ 
ประชุม    - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ในข้อที่ 5.1 โครงการอสร้างถนน ค.ส.ล. 
    ซอยบ้านพ่อน้อยทน (ข้างศาลา ป ร ะ ช า ค ม ต่ อ เ นื่ อ ง )  ห มู่ ที่  2  จ า น ว น  
    12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่านระเบียบวาระ
ประธานสภา   ที่ 6 ขอเสนอญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
    2560 ในแผนงานแผนงานการศึกษา  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมในนาม
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ขอเสนอญัตติ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
    งบประมาณรายจ่าย ในแผนงานแผนงานการศึกษา ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
    หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของหน่วยงานส านักปลัด แผนงานการศึกษา หมวดค่า 
    ครุภัณฑ์ส านักงาน  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
    ระบบดิจิตอล  จ านวน  ๑  อัน  
    เหตุผล  เนื่องด้วย เทศบาลต าบลไหล่หิน ได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในรายจ่ายแผนงานการศึกษา ในหน้า ๑๒/๓๐   
    หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่าย 
    ภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  จ านวน  ๑  อัน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 
    จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จ านวน ๑ เครื่อง  ตั้งตามราคาท้องตลาด 
    เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ ความ 
    ละเอียดภาพไม่น้อยกว่า ๑๗ ล้านพิกเซล ถ่ายภาพทีละภาพและถ่ายภาพต่อเนื่อง
    ได้ ถ่ายวีดีโอได้  เนื่องจาก พัสดุได้สอบถามตามท้องตลาดแล้วปรากฏว่าไม่มีตาม
    ลักษณะที่ตั้งไว้  จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณเป็น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  
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    กล้องถ่ายภาพ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านพิกเซล มีระบบเซนเซอร์ CMOS 
    มีเลนส์ ๑๘ – ๕๕ มิลลิเมตรหรือดีกว่าพร้อมระบบกันสั่น  มีระบบออโต้โฟกัส   
    ถ่ายไฟล์ RAW ได้  ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๖ ภาพต่อวินาที  
    มีจอแสดงผลแบบปรับหมุนได้ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ถ่ายวีดีโอได้  มีระบบแฟลช
    ในตัว  รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Wi-Fi  มีกระเป๋าใส่กล้อง  มีหน่วยความจ า 
    (Memory card)  มี Adapter ไร้สายแบบพกพา  จ านวน ๑ อัน  มีระบบ 
    รับประกันไม่น้อยกว่า  ๑ ปี จ านวน ๑ อัน ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่
    มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

    ระเบียบข้อกฎหมาย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

    ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔  
    การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
    งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
    คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา 
    ท้องถิ่น 

   จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
    ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ตามหลักการเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมเรียนเชิญครับ หากไม่มี ผมจะขอ
    มติจากที่ประชุมนะครับ  มีสมาชิกท่ านใด เห็นชอบให้แก้ ไขเปลี่ ยนแปลง 
    ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของหน่วยงาน 
    ส านักปลัด แผนงานการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ประเภทครุภัณฑ์ 
    โฆษณาและเผยแพร่ รายการ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  จ านวน  ๑  อัน  
    โปรดยกมือขึ้นครับ 
ประชุม    - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของหน่วยงานส านักปลัด แผนงานการศึกษา 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ  
    กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  จ านวน  ๑  อัน  จ า น ว น  1 2  เ สี ย ง  
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระ
ประธานสภา   ที่ 7  เรื่องอ่ืนๆ เรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเสนอปัญหา 
    หรือเรื่องราวต่างๆเพ่ือน าเอาไปแก้ไขปัญหาให้แก่พ่ีน้องชาวบ้าน เรียนเชิญครับ 
นายธนบัตร  จักร์ค า   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
รองประธานสภา   ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ผมอยากจะเสนอและมีรูปภาพให้แต่ละท่านได้ดดู้วยครับ  
    โครงการนี้จะอยู่ที่ล าเหมืองหัวขัว ที่ผมได้ถ่ายรูปหน้าแรกจะเป็นบริเวณทุ่งหัว และ
    หน้าที่สองจะอยู่บริเวณฝาย................... เวลาผมไปงานต่างๆผมเจอนายฝายผมก็ 
    บอกก็เตือนว่าส่วนไหนบ้างที่มันช ารุด ต้องซ่อมแซม แต่ก็เงียบหายไป จนถึงตอนนี้ก็
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    ถึงฤดูแล้งแล้ว ผมจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาที่สภาครับ ผมอยากให้
    ทางเทศบาลตั้งงบประมาณเพ่ือน าไปซ่อมแซมหรือแก้ไขครับ  
นายไพโรจน์  ดวงชัย   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ตอนนี้เรื่องไฟกิ่งมีปัญหามากเลยครับ ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมากครับ  
นางล าดวน  จีนา   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   จากที่ชาวบ้านมีปรึกษานะค่ะ คือ ถนนตรงเส้นสายวัฒนธรรมของบ้านเรา จะมีล า
    เหมืองอยู่แถวนั้น พอดีชาวบ้านอยากได้ถนนเข้าสู่โครงการเกษตร เพราะเดี๋ยวนี้คน
    ที่มีที่ติดถนนเค้าก็ถมที่หมด ทางเข้าโครงการเกษตรไม่มี เค้าเลยฝากมาถามว่า  
    ถ้าหากเป็นไปได้ช่วยวางท่อแล้ว และถมทางเข้าสู่โครงการเกษตรได้รึเปล่า แต่มัน
    คาบเกี่ยวกับทางเทศบาลเกาะคาแม่ยาว ยังไงรบกวนทางกองช่าง ออกไปส ารวจดู
    แล้วปรึกษากันด้วยนะค่ะ และมีอีกเรื่องค่ะ นายเท่ง แก้วค ามูล ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส
    และเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน พอดีได้ขี่รถแล้วเกิดอุบัติ เหตุขึ้นมา ได้รักษาตัว  
    ที่โรงพยาบาลล าปาง ได้ 1 เดือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100 ,000.-บาท แต่ทาง 
    โรงพยาบาลจะขอแค่ 30,000.-บาท และนายเท่ง แก้วค ามูล ไม่สามารถจ่าย 
    จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลได้เลย และพวกเราจะช่วยอย่างไรได้บ้างค่ะ  
นายบุณยภู  บุญเรือง   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ตะแกรงเหล็ก มันช ารุด ผมก็ให้ช่างไปซ่อมแต่ไม่รู้ว่าด าเนินการเสร็จยัง รบกวนไป
    ติดตามด้วยครับ 
นายมงคล  ช านาญการ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญครับ เกี่ยวกับน้ า คือการผันน้ า กิ่วคอหมาสู่ล าห้วยแม่ยาว 
    ขณะนี้ผมได้ประสานงานกับหลายส่วนแล้วครับ เราน่าจะมีการส ารวจน้ ากิ่วคอหมา
    สู่ล าห้วยแม่ยาว ถ้าเป็นไปได้ทุกท่าน รวมถึงกองช่าง เราลองลงพื้นที่ส ารวจดู  
    เพราะเราพูดกันหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงไปดู และถ้ามีเงินสะสม 
    เหลือ ผมก็เห็นด้วยกับท่านรองประธานสภา ผมว่าเราควรรีบด าเนินการแก้ไขครับ 
    ก่อนที่มันเข้าสู่ฤดูฝน เพราะส่วนนี้ท าให้เราสูญเสียปริมาณน้ าไปจ านวนมากครับ 
    และรถบรรทุกน้ าควรเตรียมน้ าให้พร้อม เพราะตอนนี้เข้าสู่หน้าแล้งแล้ว อาจเกิด
    ไฟไหม้ได้ทุกเวลา เราต้องพร้อมทุกสถานการณ ์
นายธนา  แก้วจักร   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ผมคิดว่าหนังสือที่แจ้งข่าวสารทางเทศบาลหรือเชิญประชุม ผมคิดว่าควรแจก 
    เอกสารล่วงหน้าประมาณ 1 อาทิตย์ ไม่ใช่จะประชุมพรุ่งนี้ แล้วแจกเอกสารวันนี้  
นายสุธรรม  จ าปา   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา   ผมมีเรื่องอยู่หนึ่งเรื่องครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ า ที่ไปขุดลอกผักตบครับมันส่งกลิ่น
    เน่าเหม็น ขอให้ช่วยจัดการด้วยครับ 
นายอุดม  จ าปา   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ก านันต าบลไหล่หิน  ในเรื่องขยะที่มันไม่ถูกต้อง เพราะพวกท่านไม่อยากปรึกษาหารือกัน ไม่ยอมใส่ใจ 
    ไม่ยอมไปดูหน้ า งาน  ที่ พวกท่ านพูดก็ถู กหมดครั บ  ส่ วนการคัดแยกขยะ  
    มีงบประมาณในส่วนแค่ของอุปกรณ์ครับ แต่ในส่วนของเงินไม่มีครับ และตอนนี้ที่
    บ้านแม่ฮวกท าได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์แล้วครับ ผมคิดว่าจะท าให้ได้ 100  
    เปอร์เซ็นต์ครับ ผมกล้ารับปากท าได้ 100 เปอร์เซ็นต์แน่นอนครับ ส าหรับตัวผม
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    เอง ผมได้เข้าไปคลุกคลี่ ไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ผมได้คัดแยกขยะเอง ทุกวันนี้ตอน
    เช้าผมถือถุง 1 ใบ เพื่อเดินเก็บขยะแล้วน าไปคัดแยกขยะให้ถูกต้อง ผมอยากให้ 
    พวกท่านลองเข้าไปคลุกคลีดูครับ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยครับ ถ้าพวกเรา
    เอาแต่พูด มีแต่เอกสาร ผมคิดว่าความส าเร็จคงไม่มีครับ ยังไงผมก็ขอฝากด้วยครับ 
นายสมบัติ  ใจเข้าชุม   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1   การคัดแยกขยะ บางท่านอาจบอกว่าบ้านหมู่ 1 คัดแยกยังไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ 
    นั้นเป็นเพราะ บ้านหมู่ 1 เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ เราอาจจะแก้ไขโดยเอา 
    เจ้าหน้าที่เข้าไปแนะน า หรือวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และอีกเรื่องครับ เกี่ยวกับ
    การใช้อาคารศาลาอเนกประสงค์ครับ ฝากถึงผู้ที่รับผิดชอบครับ อันนี้เป็นมติของที่
    ประชุม หมู่บ้านหมู่ที่ 1 ในหมู่บ้านเดียวกันของเก็บค่าน้ า ค่าไฟ เพราะชาวบ้านได้
    ช่วยออกค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืนๆแล้ว เช่น พัดลม ทาสี เป็นต้น ตามมติที่ประชุม ขอ
    เป็นจ านวนเงิน 2,500.-บาท เป็นค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า และค่าท าความสะอาด ผม
    ขอฝากทางผู้น าช่วยไปแนะน าแนะแนวชาวบ้านที่จะมาใช้สถานที่ด้วยครับ และ 
    เรื่องน้ า  บริเวณหน้าวัดเข้าซ้อนแห้งแล้วครับ ผมสังเกตดูภายใน 1 อาทิตย์  
    ปริมาณน้ าลดลงไปประมาณ 20-30 เซนติเมตร ผมอยากให้ช่วยหากระสอบทราย
    ให้จ านวนหนึ่งเพ่ือน้ าไปปิดรอยรั่ว เพราะถ้าไม่รีบแก้ไข ต่อไปจะเกิดปัญหาได้ครับ 
    สุดท้ายเรื่องภัยแล้ง เกิดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะทุ่งแถวเข้าซ้อนที่เกิดขึ้นเป็นประจ า เรา
    จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ฝากคณะผู้บริหารครับ 
นายประจวบ  ตาวี   - เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4   ผมคิดว่าเราควรจะต้องวางแผนไว้ครับ สิ้นปีงบประมาณเราเกิดปัญหาอะไรบ้าง 
    แล้วจะมีวิธีการจะแก้ไขอย่างไร ส่วนเรื่องน้ า ผมคิดว่าเราจะต้องคิดหาทางน าน้ า
    จากทุ่งหัวขัวเข้าไปเก็บกักเป็นแก้มลิงสักที่ใดที่หนึ่ง เราอาจจะยังไม่ท าในขณะนี้ 
    แต่ควรจะมีไว้ในอนาคต เผื่อวันหนึ่งน้ าเราไม่มีใช้ เรายังมีทางแก้ไขอีกทางคือ 
    โครงการแก้มลิงที่กักเก็บน้ า และเรื่องการท่องเที่ยว ผมคิดว่าในเวลานี้เรามี 
    รูปปั้นองค์มหาป่าจ้าว สถานที่ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ หน้าจะปรับปรุงเป็น  
    แห่งท่องเที่ยว ปลูกต้นไม้ ปลูกดอกไม้ ท าให้เป็นสถานที่ร่มรื่น ท าให้คนต่างจังหวัด
    หรือคนในจังหวัดล าปางมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอีก ผมขอฝากเรื่องนี้เป็นเรื่อง 
    สุดท้ายครับ ผมคิดว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่ส าคัญ แต่พวกเรากลับไม่
    สนใจ ทั้งที่เรามีป่าชุมชน มีทั้งความอุดมสมบูรณ์เกือบจะทุกๆด้าน แต่เราขาด 
    อย่างเดียว คือ งบประมาณ ผมขอฝากคณะผู้บริหารด้วยครับ  
นายน าชัย  บุญเรือง   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2   ส าหรับผมมี  3 – 4 เรื่อง ที่จะเสนอแนะหรือแจ้งให้ทราบ ส าหรับเรื่องแรก  
    เกี่ยวกับการย้ายล าเหมือง เพราะว่าในขณะนี้เป็นช่วงฤดูแล้งครับ ขอให้ทางสภา 
    หรือคณะผู้บริหาร ช่วยด าเนินการด้วยครับ เรื่องที่สอง งบประมาณสนับสนุนงาน
    ประเพณีสงกรานต์วัดไหล่หินหลวง ที่จัดขึ้นในวันที่ 17 เมษายน 2560 อยาก 
    ทราบว่ามีงบประมาณเท่าไหร่ จะจัดรูปแบบหรือจัดการอย่างไร ผมจะได้ไปประชุม
    คณะกรรมหมู่บ้าน เพ่ือด าเนินการครับ เรื่องท่ีสาม หน้าวัดไหล่หินหลวง เราได้ 
    งบประมาณจากการท่องเที่ยว จากการปรึกษาหารือกัน คณะกรรมการของหมู่บ้าน
    ได้เสนอว่าเราหน้าจะเปิดกาดมั่ว ครัวแลง อาจจะอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ให้คนในต าบล
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    เรามาขายของ เรื่องท่ีสาม งบประมาณท่ีลงพื้นที่แต่ละหมู่ เมื่อก่อนทาง 
    เทศบาล จะแจ้งกับผู้น าหมู่บ้าน ทางผู้น าจะได้ไปแจ้งกับผู้ได้ประโยชน์หรือเสีย 
    ประโยชน์ แต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้งเลยครับ จะมาท าเม่ือไหร่ก็มาท า ยกตัวอย่าง 
    ล่าสุดครับ ซอยพ่อน้อยทน งานวัดก็จะท า จะรื้อแปลงก็จะรื้อ คือผมไม่รู้จะจัดการ
    อย่างไรครับ เรื่องท่ีสี่ เรื่องการบริการน้ าของทางเทศบาล ผมอยากให้  
    ทางสภาท าแทงค์น้ าให้แต่ละหมู่บ้าน แล้วให้เจ้าหน้าน าน้ าไปใส่ไว้ในแทงค์น้ าของ
    แต่ละหมู่บ้าน ผมคิดว่าหน้าจะดีกว่าน าน้ าไปส่งแต่ละบ้าน สุดท้ายครับ ฝากหน่อย
    ครับ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ป้องกันเวลาไปช่วยงานใคร จะต้องกินเหล้าที่นั้น ผมอยากให้
    ปรับปรุงด้วยครับ  
นายสามารถ  เกษณา   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6   ผมได้รับงบประมาณจากโครงการประชารักษ์ ของบ้านไหล่หิน หมู่บ้าน 6 จัดท า
    ประปาหมู่บ้านขึ้น ปัญหาคือไม่มีบ่อพักน้ า ผมขอให้ทางสภา หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยว
    เข้าไปด้วยครับ และอีกเรื่องครับ เครื่องออกก าลังกายที่ช ารุด บริเวณหน้าวัดไหล่
    หินหลวง ทางเทศบาลจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ส่วนเรื่องขยะครับ งบประมาณตั้ง
    ไว้ แล้วท าไมไม่เอาลงแต่ละหมู่บ้านบ้างครับ มันถึงจะเกิดผลประโยชน์ครับ ผมขอ
    เอ่ยถึงท่านปลัดครับ บ้างที่ต้องการท างานต้องหลับตา ลืมตาบ้าง ไม่ใช่อ้างแต ่
    ระเบียบกฎหมาย ผมเข้าใจครับว่าการท างานมันอึดอัด ชาวบ้านฝากถามว่า ถนนที่
    ตัดใหม่ตรงที่หัวโต้ง ทางฝ่ายปกครองท าหนังสือแจ้งไปยังกรมป่าไม้ เพ่ือให้มา 
    ตรวจสอบพ้ืนที่ ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือตอบรับกลับมา และพ้ืนที่ถัดไปมันเป็นพ้ืนที่
    สาธารณะ หรือพ้ืนที่ของนายก 
นายทรงพล  โยสิทธ์   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5   ผมอยากให้ส ารวจดูว่าหมู่บ้านไหนควรท าก่อน ท าหลัง และเรื่องไฟกิ่ง ที่จะไปถึง 
    ต าบลใหม่พัฒนา จริงๆแล้วมันเหลืออีกไม่กี่ต้น ผมก็อยากให้คณะผู้บริหารหรือผู้ที่
    มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยด าเนินการด้วยครับ  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   ผมต้องขอบคุณทุกท่านๆ ที่เสนอแนะข้อมูลต่างๆเข้ามาครับ ผมจะขอตอบซักถาม
    และข้อคิดเห็นของผู้ใหญ่บ้านเป็นล าดับๆไปครับ ท่านแรก รองประธานสภา  
    ธนบัตร จักร์ค า  เสนอเก่ียวกับเรื่องล าเหมืองทุ่งหัวขัว ทุ่งน้อย ผมจะรีบน าไป 
    พิจารณา และแก้ไขปัญหาครับ แต่ก่อนอ่ืนผมอยากจะชี้แจงในสภาว่า โครงการที่ 
    ท่านสมาชิกสภาเสนอก็จะถูกเสนอกลับมาในที่ประชุมอีกครั้งในนามของฝ่าย 
    บริหาร ท่านต่อไป คือ ท่านไพโรจน์ ดวงชัย ได้เสนอไฟฟ้าที่บ้านหมู่ 6 จ านวน 10 
    จุด ช ารุดยังไม่ได้ด าเนินการ ผมจะรีบด าเนินการและแก้ไขต่อไปครับ ต่อไปท่าน
    ล าดวน จีนา ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรและเรื่องของนายเท่ง ผมจะต้องไปปรึกษา
    ก่อน ส่วนพ้ืนที่การเกษตรต้องเข้าไปส ารวจพ้ืนที่ก่อน ท่านบุณยภู บุญเรือง เรื่อง
    ตะแกรง ที่บ้านหมู่ 6 ผมจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูและรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับ  
    ต่อไปท่านมงคล ช านาญการ เรื่องผันน้ าจากกิ่วสู่ล าเหมืองแม่ยาว ผมได้ให้ทางกอง  
    ช่าง ท าหนังสือถึงโครงการกิ่วคอหมา ให้มาด าเนินการตรงนี้ครับ และท่านสุวรรณ 
    ศรีวิชัย ผักตบชวาหลังส านักสงฆ์บ้านแพะ จะต้องในเรื่องของบประมาณและความ
    จ าเป็นครับ ส่วนต่อไปเป็นเรื่องก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ท่านก านันได้เสนอ 
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    ข้อเสนอแนะ และความปรองดอง สามัคคีกัน ส่วนผู้ใหญ่สมบัติ ใจเข้าชุม อยากให้
    เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ ไปแนะน าชาวบ้าน และเรื่องศาลาอเนกประสงค์ ที่จะต้องมี 
    ค่าใช้จ่าย แต่ผมขออย่าไปเก็บแพงครับ อย่าให้มันเป็นธุรกิจ ส่วนเรื่องล าน้ าเหมือง
    แห้ง เนื่องจากฝายรั่ว ตรงนี้เป็นเรื่องของกรมทรัพยากรน้ า ถ้าผู้ ใหญ่จะเอากระสอบ
    ทรายกระผมก็จะด าเนินการให้ครับ ต่อไปผู้ใหญ่ประจวบ ตาวี เสนอมามีแต่สิ่งดีๆ
    ทั้งนั้นเลยครับ ถ้าหากท าได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ ต่อไปท่านผู้ใหญ่น าชัย บุญ
    เรือง เรื่องย้ายล าเหมือง เราได้ด าเนินการไปหลายรอบแล้วครับ ขณะนี้ยังไม่ได้รั บ
    การอนุมัติครับ ตอนนี้ต้องรองบประมาณจากรัฐบาลครับ ส่วนเรื่องงานสงกรานต์ 
    งบประมาณอยู่ที่ 120,000.-บาท ส่วนเรื่องงบประมาณที่ลงพ้ืนที่แต่ละหมู่ และ
    ไม่มีการแจ้งกับทางก านันหรือผู้ใหญ่บ้านให้ทราบ จริงๆแล้วเราได้ส่งเทศบัญญัติ
    ของแต่ละปีให้กับทุกๆทา่นครับ ต่อไปผมจะเน้นย้ าให้ส่งเทศบัญญัติให้แก่ก านัน 
    และผู้ใหญ่บ้านด้วย ต่อไปครับเรื่องของการตั้งแทงค์น้ า ขอให้ท่านสมาชิกรับทราบ
    ครับ ว่าท่านผู้ใหญ่ขอตั้งแทงค์น้ าครับ ผมเห็นด้วยกับท่านผู้ใหญ่เป็นอย่างยิ่งเลย
    ครับ ทุกวันนี้ บ้านนายแก้วขอ ก็ต้องไปส่งบ้านนายแก้ว บ้านนายค าขอก็ต้องส่ง 
    บ้านนายค า อันนี้ผมว่ามันเป็นปัญหาอย่างมากครับ เช่น คนบ้านมะกอก บ้านอยู่
    ลึกมากก็ต้องเอารถน้ าเข้าไปส่งแล้วสุดท้ายรถก็ไปติดหลุมติดบ่อกว่าจะเอา 
    รถบรรทุกน้ าออกได้ก็ใช้เวลานานมากครับ ส่วนเรื่องแทงค์น้ าเวลาไปติดตั้งต้อง 
    เลือกสถานที่ ที่เหมาะสมและสามารถใช้งานได้สะดวก สามารถใช้ได้ทุกคน ส่วน
    เรื่องของเจ้าหน้าที่ อปพร. เรื่องการดื่มสุรา ผมเห็นด้วยกับท่านผู้ใหญ่ มันเป็นเรื่อง
    ที่ท าให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของเทศบาลอย่างมาก เรื่องนี้ผมก าชับหลายรอบแล้ว
    ครับ ต่อไปท่านผู้ใหญ่สามารถ เกษณา ขอบ่อพักน้ า ยังไงก็ขอฝากไว้ในสภาด้วย 
    ครับ ต่อไปอุปกรณ์กีฬาช ารุด ทางเราได้มอบให้ทางหมู่บ้านไปแล้ว อยู่ที่การ 
    ตัดสินใจของทางหมู่บ้านแล้ว แต่จะให้ซ่อมก็ต้องแจ้งมาทางเทศบาลแล้วจะให้ช่าง
    ไปดู ส่วนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่พาดพิงถึงผมเลย เรื่องถนนตัดใหม่ มีการตัดให้มัน
    ตรง และมีการร้องเรียนว่าบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน ป่าชุมชนบ้านมะกอก ก็ได้มี 
    การตรวจสอบและมีการชี้แจงเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนที่ดินรุกรังอันนั้นเป็นที่ดิน 
    ของผมครับ เป็นที่ดินในโฉนด ต่อไปท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และ หมู่  6 บอกว่าไม่มี 
    สท. อยากให้จัดสรรงบประมาณให้เท่าๆกัน ส่วนไฟกิ่ง ทั้งหมู่ 2 และหมู่5 จะขอ
    อนุญาตไปตรวจสอบและจะด าเนินการแก้ไขครับ ส่วนว่าไม่มี สท. แล้วได้ 
    งบประมาณไม่เท่ากัน ผมจะให้เจ้าหน้าที่เขียนอ่านมาเลยครับ ว่าแต่ละหมู่บ้านได้
    งบประมาณเท่าไหร่ ส่วนเรื่องการขยายเขตไฟเข้าไปในพ้ืนที่นั้น เหตุผล เพราะบ่อ
    ขยะในพ้ืนที่นั้นครับ และบ่อขยะนี้ผมไม่ได้ซื้อคนเดียวครับ และในสมัยผมมันก็มี
    การก่อตั้งสร้างไว้อยู่แล้วครับ แล้วท าไมเสาไฟฟ้าต้องผ่านพ้ืนที่ผม เพราะมันเป็น
    เส้นทางที่ใกล้ที่สุดแล้วครับ ถ้าไม่เชื่อลองไปวัดดูครับ และผมก็ไม่ได้ผลประโยชน์
    คนเดียว แต่ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยครับ จึงน าเรียน
    ชี้แจงเท่านี้ครับ และขอขอบคุณท่านก านันผู้ใหญ่บ้านด้วยครับที่ร่วมเสนอความ 
    คิดเห็น และร่วมชี้แจงปัญหาต่างๆครับ 
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นายประจวบ  ตาวี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4   ฝายที่บ้านมะกอก มันไม่มีกุญแจล๊อคครับ ถ้าอนุญาตผมจะด าเนินการเลยครับ  
    และจะน ากุญแจมามอบให้กับทางเทศบาล 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   ทุกท่านรับทราบแล้วนะครับ  ก็ลองดูกันครับว่าเราจะจัดสรรกันอย่างไร และอีก
    เรื่องผมขอเพ่ิมเติมครับ คือ โครงการยอคุณน้ ายาว เราของบประมาณจากการ 
    ท่องเที่ยวครับ เราได้งบประมาณมา 300,000.-บาท จะจัดที่บ้านมะกอก-นาบัว
    ครับ ซึ่งจะจัดได้ประมาณเดือนมิถุนายนครับ 
นายมงคล  แผ่นค า  - เ รี ยนท่ า นประธ านสภา  ท่ าน รอ งปร ะธ านสภา  ท่ านสมาชิ กทุ กท่ า น  
รองนายกเทศมนตรี  สืบเนื่องมาจากศูนย์เด็กเล็กที่เราปรึกษาหารือกัน และผ่านสภาไปแล้ว แต่ปัจจุบัน
    นี้ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการเลยครับ และเรื่องแหล่งท่องเที่ยว ส าหรับวัดไหล่ 
    หิน ถือเป็นเป้าหมายส าคัญของการท่องเที่ยว จังหวัดล าปาง เรียนเชิญท่าน ผอ. 
    กล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงวัดไหล่หิน 
นายบรรจง  สอนสมบูรณ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการ ร.ร.ไหล่หินวิทยา ตามที่ผมได้ประสานงานไปครับ โครงการใน ปี 2560 จะมีการเปลี่ยนแปลงภูมิ
    ทัศน์ของวัดไหล่หิน ,ย้ายป่าช้า และสนามกีฬา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   ในขณะเดียวกัน ผมก็ได้ของบประมาณจากทาง อบจ. เราได้ของไปทั้งหมด 45 
    ล้านบาท ซึ่งมีโครงการดังนี้ 

1. โครงการป้องตลิ่งพังและบันไดลงแม่น้ ายาว บริเวณบ้านหมู่ 1 ,2,6งบประมาณ 
10 ล้านบาท 

2. วางท่อพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนสายเกาะคา-นาโป่งหาญ เชื่อมต าบลเกาะคา 
งบประมาณ 15 ล้านบาท 

3. คลองส่งน้ าตัวยู ล าเหมืองเข้าซ้อน ต าบลไหล่หิน เชื่อมต าบลเกาะแม่ยาว 
งบประมาณ 5 ล้านบาท 

4. คลองส่งน้ าตัวยู ล าเหมืองทุ่งเตี่ยม งบประมาณ 5 ล้านบาท 
5. ตัดถนน สายบ้านแม่ฮวก-บ้านมะกอก งบประมาณ 5 ล้านบาท 
6. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเข้าซ้อน-บ้านแม่งาม งบประมาณ 10 ล้านบาท 
7. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ฮวก-บ้านมะกอก งบประมาณ 10 ล้านบาท 

    ทั้งหมดนี้นะครับรวมกัน 45 ล้านบาท ทางเราจะได้งบประมาณรึเปล่าขึ้นอยู่กับ
    ทาง อบจ. ส่วนเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าไม่เจอผมหรือผมติดภารกิจอ่ืน ท่าน 
    สามารถฝากเรื่องไว้ที่รองสุนันท์ เกษณาได้ครับ เพราะท่านดูแลเรื่องนี้ และส่วน 
    เรื่องการศึกษาและวัฒนธรรม จะเป็นส่วนของรองมงคล แผ่นค าครับ 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน  และผู้ร่วมเข้าร่วม
ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ เรื่องแรก โครงการที่เราขออนุมัติโอนเงินจากสภา ที่
    นายกบอกว่าได้จ่ายเงินให้แก่การไฟฟ้าไปแล้ว ผมมาดูรายละเอียดปลีกย่อยแล้ว 
    ปรากฏว่าที่เราขออนุมัติไปนั้น เราท าเป็นโครงการย่อย 2 ตัวครับ และเรื่อง 
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    คนงานขอเหล้า ผมได้ตรวจสอบแล้ว คนที่ขอเหล้าไม่ใช่คนงานของเราครับ เพราะ
    เป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่ แต่คนที่อยู่นั้นเห็นเจ้าหน้าที่ท างาน ก็เลยไปขอให้ และเอา
    ชื่อคนงานไปอ้าง แต่ส าหรับเรื่องท่ีผู้ใหญ่ได้บอกผมก็ได้ไปก าชับกับคนงาน 
    เรียบร้อยแล้วครับ  
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดประชุมสภา    

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560  ไว้เพียงแค่นี้และขอบคุณท่าน
ปลัดครับ และสมาชิกสภาทุกท่าน รวมทั้งคณะผู้บริหาร และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สวัสดี
ครับ 

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 


