
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 25๖1 

วันศุกร์ที่  22  มิถุนายน  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 แก้วจักร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม นายกเทศมนตรี 
2. นายมงคล  แผ่นค า  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
3. นายสุนันท์     เกษณา  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
4. นายมนู  โลชา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
5. นายธีรชัย ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
6. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาล 
7. นางนิชชยา อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายเจริญ โสพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นายกรุงทอง สิงห์โทราช นายช่างโยธาช านาญงาน 
11.  นางพัทธนันท์    รักดิษฐ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12. นางสุชัญญา ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
13. นางสาวพิชญา พัตราภรณ์วิโรจน์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
14. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
15. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
16. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธาช านาญงาน 
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เริ่มประชุม  เวลา  13.30  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖1 เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวด
มนต์ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 25๖1        
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ช่วงเช้าทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 
ประธานสภา ธนาคารขยะของบ้านแม่ฮวก หมู่ 3 ครับ จ านวน 130 คน ก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอด

ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับเยาวชนครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1 ประจ าปี 2561  
ประธานสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ตัดออกครับ   

ก็ขอให้ยกมือและเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือแก้ไขต่อไปครับ กระผมขออนุญาตแก้ไขก่อน
เลยนะครับ เปิดหน้าที่ 3 ค าพูดของกระผมในบรรทัดที่ 2 ที่ว่ามีท่านอ่ืนที่จะแก้ไข 
บันทึกรายงานการประชุมครับ เติมค าว่าไหมท้ายค าว่าประชุมครับ ต่อไปเปิดหน้าที่ 
8 ครับ ค าพูดของกระผม ค าว่า ขอบคุณท่านนายกครับที่ได้รายงานโอนการติดตาม 
เปลี่ยนจากค าว่าโอนเป็นผลครับ จะได้รายงานผลการติดตามครับ ขอให้ทุกท่านเปิด
ไปหน้าที่ 11 ครับ ค าพูดของกระผมในครั้งที่ 2 ครับ เรื่องวาระอ่ืนๆ ก่อนที่จะเข้าสู่
เรื่องการพัฒนาต่างๆ เปลี่ยนค าว่าครับเป็นหรือ และบรรทัดที่  2 ครับ ค าว่า
ผู้อ านวยการกองช่างคนใหม่ ได้ด าเนินการ ให้ตัดค าว่า ด าเนินการ ออกครับ และเติม
ค าว่า ตัว หลังค าว่าแนะน าครับ หน้าที่ 13 ครับ พูดของกระผมบรรทัดแรกครับ ที่ว่า
ขอบคุณท่านไพโรจน์ที่พูดถึงเรื่องของวัชพืชผักตบชวาในล าห้วย ร้องปู่สาม ขอให้ลบ
ค าว่า คลองหมู่ 3 ออกครับ เติมค าว่า ร้องปู่สาม ครับ และหรือในล าน้ าแม่ยาว ตัด
ค าว่า หรือ ออกครับ เขียนค าว่า และ แทนครับ หน้าที่ 15 ครับ ค าพูดของกระผมใน
บรรทัดที่ 3 ครับ ลบค าว่า งานโครงการสร้าง ออกครับ และเขียนว่า ซึ่งมากกว่างบ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ แทนครับ และเติมค าว่าเทศบาลต าบลไหล่หิน ก่อนหน้าค าว่า 
ในแต่ละปี ครับ ค าพูดของกระผมในช่วงที่ 2 ครับ บรรทัดที่ 2 ครับ ผักตบชวา ถ้า
เราไม่รีบจัดการ เมื่อถึงฤดูน้ ามา ตัดค าว่า มา ออกครับ และเขียนค าว่า หลาก แทน
ครับ และบรรทัดสุดท้ายครับ บรรทัดที่ 15 ครับ ค าว่า จากบ้านหมู่ 3 ไปยังบ้านหมู่ 
4 เปลี่ยนค าว่า ผู้ว่าจ้าง เป็น ผู้รับจ้าง ครับ และหลังค าว่าเส้นทาง เติมค าว่า หรือยัง 
ครับ เปิดไปหน้าที่ 16 ครับ ตรงค าว่า อีกว่าที่เป็นถนนดินครับ ตัดค าว่ า อีก ออก
ครับ เขียนค าว่า หรือ แทนครับ และเปลี่ยนค าว่า เทาแบบ ออกครับ   เป็นค าว่า เท่า 
แทนครับ มีท่านอ่ืนจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เรียนเชิญเสนอต่อที่ประชุมครับ 
เรียนเชิญท่านประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ครับ 
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นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอแก้ไขค าพูดของผมในหน้าที่ 12 ครับ บรรทัดที่ 

5 ครับ ค าว่า บ่อน้ าที่เราได้ท ากันไว้เมื่อปีก่อนครับ ให้เติมค าว่า บริเวณรอบบ่อน้ า
พ้ืนต่ าครับ ขอบคุณครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตหารือนะครับ ว่ากระผมดูแล้วมัน

เยอะมาก จึงอยากจะขอให้ทางสภารับรองไปก่อนครับ แล้วค่อยขอยื่นแก้ไขไปยัง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งมันเยอะมาก และเชื่อว่าสมาชิกท่านอ่ืนก็คงจะคิดแบบนั้น 
กระผมคิดว่ามันจะเสียเวลาครับ จึงอยากจะขอให้ทางสภารับรองรายงานการประชุม
ไปก่อนครับ ถ้าหากว่าท่านไหนที่มีข้อผิดพลาดที่จะเปลี่ยนแปลง ค่อยส่งให้ทาง
เจ้าหน้าที่แก้ไขและเปลี่ยนแปลงครับ จึงอยากจะขออนุญาตน าเสนอเรื่องหารือทาง
สภาครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ตามท่ีท่านนายกได้หารือกับทางท่ีประชุมครับ ก็คิดว่าคงจะมีเรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภา เยอะครับ จะเสียเวลาการประชุมสภาของเราครับ ฉะนั้นท่านใดที่ตรวจสอบบันทึก

รายงานการประชุมแล้ว ถ้ามีส่วนไหนที่ตัดออกหรือแก้ไข ก็ขอให้ท าหนังสือหรือว่า
แจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง หรือทางเลขานุการสภาครับ  

ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 
    ประจ าปี  2561  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561 
3.1 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้ 

1.โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งเตียม หมู่ 2 งบประมาณ 36,000 บาท 
2.โครงการขุดลอกล าห้วยแม่ฮวก งบประมาณ 219,000 บาท 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจง และเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา  
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนที่กระผมจะเสนิญัตติต่อท่านประธานสภา       

โอนงบประมาณรายจ่าย ทั้งโอนลดโอนเพ่ิม ด าเนินการโครงการ 2 โครงการที่ท่าน
ประธานได้แจ้งไปแล้วนั้น อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่า หลังจากที่เราได้กลับ
จากไปล่องแพ เราก็ได้คุยกันในเบื้องต้นแล้วกับโครงการที่จ าเป็น และเร่งด่วน 
ส าหรับงานบริหารและงานกิจกรรมสภาของเรา เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือแก้ปัญหาเร่งด่วนดังกล่าว กระผมจึงได้ด าเนินการโครงการ
ทั้ง 2 โครงการ และวันนี้จึงขอโอกาสได้มาน าเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบล
ไหล่หินได้พิจารณาโอนงบประมาณดังกล่าว ดังต่อไปนี้ครับ 
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  1.ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

  1.1 โครงการก่อสร้างล าเหมืองบริเวณล าห้วยแม่ฮวก หลังบ้านแพะ หมู่ที่ 1 
ต าบลไหล่หิน  
หลักการ  โอนงบประมาณรายจ่ายเ พ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกล าเหมืองบริเวณล า
ห้วยแม่ฮวก หลังวัดบ้านแพะ หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 3.5 เมตร 
ลึกโดยเฉลี่ย 1.2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,050 เมตร พร้อมทั้งปรับแต่งตลิ่งหรือมี
ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 4,410 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินจ านวน 219,000 บาท  

  เหตุผล เนื่องด้วยเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรายจ่าย
ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ไม่ได้ก าหนดรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกล าเหมืองบริเวณล า
ห้วยแม่ฮวก หลังวัดบ้านแพะ หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 3.5 เมตร 
ลึกโดยเฉลี่ย 1.2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,050 เมตร พร้อมทั้งปรับแต่งตลิ่งหรือมี
ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 4,410 ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากยังไม่มีการขุดลอก ท าให้
ล าเหมืองมีวัชพืชปกคลุม อีกทั้งน้ าไหลผ่านไม่สะดวก ราษฎรที่มีที่นาบริเวณดังกล่าว
เกิดความเดือดร้อน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการขุดลอกล าเหมืองบริเวณล าห้วยแม่
ฮวก หลังวัดบ้านแพะดังกล่าว เพื่อให้น้ าไหลผ่านสะดวกและเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกล าเหมืองบริเวณล า
ห้วยแม่ฮวก หลังวัดบ้านแพะ หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

   1.โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ากับ
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 219,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 300,000 บาท โอนลดเป็นเงิน 219,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 81,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการขุดลอกล าเหมือง
บริเวณล าห้วยแม่ฮวก หลังวัดบ้านแพะ หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน โอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่เป็นเงิน 219,000 บาท รวมเป็นเงินโอนเพ่ิมทั้งสิ้น 219,000 
บาท 

  1.2. โครงการขุดลอกล าเหมืองบริ เวณล าเหมืองทุ่ ง เตียม หมู่ที่  4       
ต าบลไหล่หิน 
 หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่
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ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการขุดลอกล า
เหมืองบริเวณล าเหมืองทุ่งเตียม หมู่ 4 ต าบลไหล่หิน ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 1.4 เมตร 
ลึกโดยเฉลี่ย 70 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 750 เมตร พร้อมทั้งปรับแต่งตลิ่งหรือมี
ปริมาตรขุดดิน ไม่น้อยกว่า 735 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินจ านวน 36,000 บาท  

  เหตุผล เนื่องด้วยเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรายจ่าย
ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ไม่ได้ก าหนดรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกล าเหมืองบริเวณล า
เหมืองทุ่งเตียม หมู่ 4 ต าบลไหล่หิน ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 1.4 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 
70 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 750 เมตร พร้อมทั้งปรับแต่งตลิ่งหรือมีปริมาตรขุด
ดิน ไม่น้อยกว่า 735 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งปรับแต่งตลิ่งหรือมีปริมาตรดินขุด ไม่
น้อยกว่า 735 ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากยังไม่มีการขุดลอก ท าให้ล าเหมืองมีวัชพืชปก
คลุม อีกทั้งน้ าไหลผ่านไม่สะดวก ราษฎรที่มีที่นาบริเวณดังกล่าวเกิดความเดือดร้อน 
จึงมีความจ าเป็นต้องมีการขุดลอกล าเหมืองบริเวณล าเหมืองทุ่งเตียม หมู่ 4 ดังกล่าว 
เพ่ือให้น้ าไหลผ่านสะดวกและเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ดังนั้ นจึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการขุดลอกล าเหมืองบริ เวณล าเหมืองทุ่ งเตียม หมู่  4         
ต าบลไหล่หิน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

   1.โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ากับ
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 36,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 81,000 บาท โอนลดเป็นเงิน 36,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 45,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการขุดลอกล าเหมือง
บริเวณล าเหมืองทุ่งเตียม หมู่ 4 ต าบลไหล่หิน โอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เป็นเงิน 219,000 บาท รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น 36,000 บาท 

  ตามระเบียบข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) 
และการจ่ายเพ่ือการลงทุนเทศบาลจ าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาและผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าปางอนุมัติแล้ว ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 
3 พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อที่ 27 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณงาน คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ดังนั้นกระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการ 
และเหตุผล และค าชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกที่ได้เสนอและชี้แจงญัตติต่อที่ประชุมสภาครับ ส าหรับการโอน 
ประธานสภา งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561 เพื่อน ามาท าโครงการ 2 โครงการ โอนมา

จากงบเลือกตั้งที่เราตั้งไว้ เราจะพิจารณาทีละโครงการครับ โครงการแรกคือโครงการ
ขุดลอกล าเหมืองทุ่งเตียม หมู่ 4 งบประมาณ 36,000 บาท มีท่านใดจะอภิปราย
หรือซักถาม เรียนเชิญท่านรองประธานสภาครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  
รองประธานสภา ตลอดจนผู้ร่วมประชุมทุกท่านครับ ส าหรับโครงการนี้ กระผมอยากจะหารือในที่

ประชุมว่า ถ้าจะท าในช่วงนี้ รถขุดจะเข้าไปไม่ได้แน่นอนครับ เพราะเขาเริ่มท านากัน
แล้วครับ อยากจะหารือในที่ประชุม ว่าจะมีทางแก้ปัญหาอย่างไรครับ ขอบคุณครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านรองประธานสภาครับ เชิญท่านไพโรจน์  ดวงชัยครับ 
ประธานสภา   
นายไพโรจน์  ดวงชัย - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายไพโรจน์  ดวงชัยครับ ขอให้เก็บเงิน

งบประมาณไว้ท าหลังจากท่ีชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จครับ เพราะชาวบ้านที่ท านา
เขาต้องการอยู่แล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านไพโรจน์ครับ มีท่านอื่นจะอภิปรายหรือซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญ 
ประธานสภา ท่านมงคล  ช านาญการครับ 
นายมงคล  ช านาญการ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ส าหรับโครงการนี้ ชาวบ้านก็ต้องการมานานแล้วครับ เมื่อทางคณะ

ผู้บริหารมองเห็นตรงนี้แล้ว แต่ว่าไม่สามารถท าได้ในตอนนี้ น่าจะกันเงินไว้ท า
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว น่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่าที่เราจะปล่อยให้ผ่านไปครับ 
เพราะยังไงตอนนี้ก็ท าไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านมงคล  ช านาญการครับ ส าหรับโครงการนี้ทุกๆท่านก็คงจะทราบ 
ประธานสภา กันดีแล้วว่า เขาได้เปิดทางน้ าและเริ่มท านากันแล้ว มีท่านอ่ืนจะซักถามเพ่ิมเติมอีก

ไหมครับ ถ้าไม่มี ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนสร้าง

แล้วและก็พยายามที่จะให้มันทันเหตุการณ์ และด่วนที่สุด ที่จะให้เกิดประโยชน์
ภายในปีนี้ และที่ส าคัญคืออยากจะให้ทันการใช้ล าเหมืองแห่งนี้ ภายในปีนี้ แต่
อย่างไรก็ตามในเมื่อเวลามันไม่ทัน กระผมคิดว่าถ้าหาว่าบริเวณล าเหมืองดังกล่าวมี
ความกว้างพอ ก็สามารถที่จะด าเนินการท าได้ แต่ถ้าหากว่า เครื่องจักรไม่สามารถเข้า
ไปท างานได้ ประมาณเดือนพฤศจิกายน ก็มาสารถด าเนินการได้เลย เพ่ือที่จะรองรับ
ฤดูน้ าในปีต่อไปได้เลย และถ้าหากว่าเราจะรอ หรือว่าเราไม่ท าโครงการไว้ก่อน 
กระผมเกรงว่าอาจจะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันเหมือนกับปีนี้ เพราะเราไม่ทราบว่าความ
จ าเป็นเร่งด่วนของเราจะมีอะไรเกิดขึ้นอีก อาจจะมีความจ าเป็นกว่านี้ และตรงนี้ก็
ไม่ได้ท าสักที มันจะเสียหายตรงที่ท่านได้รับปากกับสมาชิกเหมืองฝาย เสียหายกับ
ฝ่ายบริหารที่ประกาศแล้วว่าจะด าเนินการแต่ไม่ได้ด าเนินการ ก็คิดว่าทางสภาจะ
กรุณาพิจารณาตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวนี้ครับ ก็อยากจะขอให้อนุมัติผ่าน   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ก็คือว่าถ้าหากว่าเราผ่านไป หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว เราค่อย 
ประธานสภา ท าก็ได้ครับ และช่วงนี้ ถ้าหากว่ามีโครงการเข้ามา อะไรที่สามารถท าทันก็ให้ท าไป

ก่อนครับ เพราะว่าใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วครับ ต้องช่วยๆกันให้ผ่านไป หลังฤดู
เก็บเกี่ยวก็รีบเร่งด าเนินการโครงการที่ค้างต่างๆครับ มีท่านอ่ืนจะซักถามเพ่ิมเติมอีก
ไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมตินะครับ 

ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อท าโครงการขุดลอกล าเหมืองบริเวณล า
เหมืองทุ่งเตียม หมู่ที่ 2  ต าบลไหล่หิน  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งด
ออกเสียง 0 เสียง 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ต่อไปเป็นโครงการที่ 2 ครับ โครงการขุดลอกล าห้วยแม่ฮวก หมู่ 1 งบประมาณ  
ประธานสภา 219,000 บาท มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามในที่ประชุม เรียนเชิญครับ เรียน

เชิญท่านมงคล  ช านาญการครับ 
นายมงคล  ช านาญการ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ส าหรับเรื่องล าห้วยแม่ฮวก หลังส านักสงฆ์ ถ้าผ่านสภาก็สามารถท าได้

เลยครับ เพราะตอนนี้ยังไม่เริ่มท านาครับ เพราะชาวบ้านก็ร้องถามมาหลายรอบแล้ว
ครับ ก็พ่ึงมาได้ตอนนี้ครับ กระผมก็รับปากกับพ่ีน้องชาวบ้านไปหลายรอบครับ ครั้งนี้
ก็คงจะได้ตามท่ีพ่อแม่พ่ีน้องชาวบ้านต้องการครับ และตอนนี้ชาวบ้านก็ยังไม่ได้เริ่มท า
นาครับ ก็สามารถท าได้เลยครับ แต่ก็ต้องรีบหน่อยครับ เพราะบางท่านก็เตรียมจะท า
นาครับ ก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารแทนพ่ีน้องชาวบ้านด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านมงคล  ช านาญการครับ มีท่านอื่นจะซักถามไหมครับ ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภา ท่านล าดวน  จินาครับ 
นางล าดวน  จินา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทางเกียรต ิคณะผู้บริหาร และผู้ร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านคะ่ การขุดลอกล าเหมืองของทุ่งน้อยนี้ ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 

คณะผู้บริหารและเจ้าของโครงการที่ได้ให้โอกาสกับชาวนาทุ่งน้อย ซึ่งทางชาวบ้านก็
ขอมานานแล้วค่ะ แต่ติดที่งบประมาณของเราไม่มี ก็อยากจะขอให้ท าด่วน เพราะว่า
มันตื้นมาก น้ าไหลผ่านยากค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณค่ะ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านล าดวน  จินาครับ โครงการนี้เราก็ได้คุยกันมานานมากแล้วพอดี 
ประธานสภา บ้านหมู่ 3 มีงานเร่งด่วนเข้ามา คือก่อสร้างถนนจากบ้านหมู่ 3 ไปยังบ้านหมู่ 4  ก็

เลยโอนงบประมาณไปส่วนนั้นก่อน ก็ได้หางบประมาณที่เหลือจ่ายมาให้ครับ ก็คิดว่า
ในครั้งนี้ก็คงจะส าเร็จนะครับ ในการขุดลอกล าห้วยแม่ฮวก หลังส านักสงฆ์ ความยาว
ประมาณกิโลกว่าๆ มีท่านอื่นจะซักถาม เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติครับ 

ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อท าโครงการขุดลอกล าห้วยแม่ฮวก หมู่ 1 
งบประมาณ หลังส านักสงฆ์  หมู่ที่  1  ต าบลไหล่หิน   จ านวน 12 เสียง              
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวะระท่ี 4  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  4.1 ขออนุมัติโอนงบประมารายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
  1.1 เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 12,000 BTU เป็นเงิน 

17,000 บาท 
  1.2 ตู้กระจกบานเลื่อน จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,500 บาท 
  1.3 เก้าอ้ีนั่งคอย จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท 
  2. แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้ 
  2.1 ถังต้มน้ าไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,๐๐๐ บาท  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนเชิญท่านนายกได้เสนอและชี้แจงญัตติต่อท่ีประชุมสภาครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา     
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณาโอนเงินงบ

ประมารรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
     1. อนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 

1.1 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 
12,000 BTU  

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 12,000 BTU ตั้งไว้เป็นเงิน 17,000 บาท  

เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ในรายจ่ายแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ไม่ได้ก าหนดรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มี
ระบบฟอกอากาศ ขนาด 12,000 BTU เพ่ือติดตั้งในห้องท างานอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ชนิดติด
ผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 12,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 
บาท มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 BTU ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
แล้ว ความสามารถในการท าความเย็น ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 เป็นเครื่องปรับอากาศที่ ประกอบ
ส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
มีระบบฟอกอากาศ มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมพิวเตอร์ จึงขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หินเพ่ือขออนุมัติโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 
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โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่ว ไป งาน
บริหารงานทั่วไป ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ากับ
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 
300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 45,000 บาท โอนลดเป็นเงิน 
17,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 28,000 บาท รวมเป็นเงินโอน
ลดทั้งสิ้น 17,000 บาท  

โอนเพิ่มแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศติดผนัง     
มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 12,000 BTU โอนเพ่ิมเป็นเงิน 17,000 บาท รวมเป็น
เงินโอนทั้งสิ้น 17,000 บาท  
  1.2 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน  

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 เพ่ือตั้งจ่าย เป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้ เก็บเอกสารบานเลื่อน ตั้งไว้ เป็นเงิน    
4,500 บาท  

เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ในรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ไม่ได้ก าหนดรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน เพ่ือ
จัดเก็บเอกสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนจ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,500 บาท ตั้งจ่าย
เป็นราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอเสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ากับลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 28,000 บาท โอนลดเป็นเงิน 4,500 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 23,500 บาท รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 
4,500 บาท  

โอนเพิ่มแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 
จ านวน 1 ตู้ โอนเพิ่มเป็นเงิน 4,500 บาท รวมเป็นเงินโอนทั้งสิ้น 4,500 บาท  

 1.3 ถังต้มน้ าไฟฟ้า 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว รายการถังต้มน้ าไฟฟ้า ตั้ งไว้ เป็นเงิน     
10,000 บาท  



 - 10 - 

เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ในรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ไม่ได้ก าหนดรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังต้มน้ าไฟฟ้า ใช้ใน
การปฏิบัติราชการในงานบริการชุมชน อบรม สัมมนาของเทศบาลต าบลไหล่หิน  
ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังต้มน้ าไฟฟ้า จ านวน 1 ถัง เป็นเงิน 
10,000 บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเพ่ิมเงิน
งบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 

โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ากับลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 23,500 บาท โอนลดเป็นเงิน 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนเป็นเงิน 13,500 บาท รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 10,000 บาท  

โอนเพิ่มแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังต้มน้ าไฟฟ้า   
จ านวน 1 ถัง โอนเพ่ิมเป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงินโอนทั้งสิ้น 10,000 บาท  

1.4 เก้าอ้ีนั่งคอย 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอ้ีนั่งคอย ตั้งไว้เป็นเงิน 10,000 บาท  

เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ในรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ไม่ได้ก าหนดรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอ้ีนั่งคอย เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติราชการในงานบริการประชาชน ผู้มาติดต่อราชการในส านักงานเทศบาลต าบล
ไหล่หิน  ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอ้ีนั่งคอย จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 
10,000 บาท เป็นเก้าอ้ีนั่งคอยแบบพนักพิง 4 ที่นั่ง ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 

โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ากับลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 13,500 บาท โอนลดเป็นเงิน 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนเป็นเงิน 3,500 บาท รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 10,000 บาท  

โอนเพิ่มแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอ้ีนั่งคอย จ านวน 2 ชุด 
โอนเพิ่มเป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงินโอนทั้งสิ้น 10,000 บาท 
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ตามระเบียบข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) 
และการจ่ายเพ่ือการลงทุนเทศบาลจ าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาและผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าปางอนุมัติแล้ว ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 
3 พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อที่ 27 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณงาน คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ดังนั้นกระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขอ
อนุมัติ โอนเพ่ิมเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการ และ
เหตุผล และค าชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้เสนอญัตติ และชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมครับ  
ประธานสภา ส าหรับระเบียบวาระการประชุมที่ 4 ก็มีการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ิม เพ่ือ

ซื้อเครื่องปรับอากาศ ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน เก้าอ้ีนั่งคอย และถังต้มน้ าไฟฟ้า รวม
ทั้งหมดก็ 4 รายการครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตหารือครับ จริงๆแล้วตัวเลข เราสามารถ

ชี้แจงและแก้ไขได้เลย และอยากจะขออนุมัติทีเดียวเลยครับ แต่ท่านสามารถที่จะ
อภิปรายหรือขอทราบเหตุผลได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการตัวไหน แต่สรุปว่าอยากจะให้
อนุมัติในครั้งเดียว เพราะว่าญัตติเสนอมาครั้งเดียว 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ จากงบประมาณการเลือกตั้งครับ ตั้งไว้ที่ 300,000 บาท  
ประธานสภา ที่เราอนุมัติเพ่ืองานขุดลอกล าเหมือง และขุดลอกล าห้วยไปแล้ว ก็เหลือยอดคงเหลือ

จากการอนุมัติ 2 โครงการนี้ คงเหลือ 45,000 บาท และขอโอนเพ่ิมเงินเพ่ือไปซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 17,000 บาท ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4,500 บาท ซื้อเก้าอ้ี
นั่งคอย 10,000 บาท และซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้า 10,000 บาท จะเหลือเงินอยู่ 
3,500 บาทครับ มีท่านอ่ืนจะซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าหากไม่มีใครแล้ว 
กระผมจะขอมติในท่ีประชุมเลยนะครับ 

ประชุม - มีมติ เป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 4 รายการ จ านวน 12 เสียง  
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวะระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ในเรื่องอ่ืนๆนี้ กระผมจะขออนุญาตน าเสนอก่อนครับ คือวันนี้ คณะศึกษาดูงานจาก 
ประธานสภา จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางท่ีจะเข้ามาศึกษาดูงานเป็นเส้นทางตรง ซอยบ้านดาบต ารวจ

อนันต์ ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อ และมีกิ่งไม้ยื่นออกมา รถเกือบเข้ามาไม่ได้ครับ ก็เลย
อยากจะหารือในที่ประชุม และเรียนไปทางท่านนายกครับ ขอช่วยปรับปรุงซ่อมแซม
เส้นทางสายนี้ให้หน่อยครับ ให้ดูดีส าหรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาศึกษาดูงานของ
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เราครับ ขอฝากทางสภาและคณะผู้บริหารช่วยดูแลด้วยครับ ท่านอื่นมีเรื่องที่จะหารือ
ในที่ประชุมไหมครับ เรียนเชิญท่านรองประธานสภาครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  
รองประธานสภา ตลอดจนผู้ร่วมประชุมทุกท่านครับ ในวาระอ่ืนๆนี้ครับ กระผมก็อยากจะขอเสนอ 

และถามกับผู้อ านวยการกองช่าง ว่าจะขอใช้งบซ่อมแซมหน่อยครับ คือในการท านา
บ้านเราตอนนี้ เขาใช้การหว่านข้าวกันครับ พอหว่านเสร็จแล้วก็ต้องน าน้ าออก      
แต่ที่ดินบริเวณนั้นเป็นแอ่ง มีท่อระบายน้ าอยู่ก่อนครับ แต่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ ทาง
ถนนทุ่งเตียมก็ได้ท าถนนใหม่ เป็นถนนหินคลุก และไปท าให้ท่อระบายน้ าจากทุ่งนา
ไปยังล าน้ าแม่ยาวเกิดการแตกหัก จึงอยากจะขอเรียนท่านผู้อ านวยการกองช่าง ว่าให้
เช็คงบซ่อมแซมว่ามีอยู่ไหมครับ เพราะท่อ 2 ท่อนั้นแตกหักไป เป็นท่อประมาณ 40 
เซนติเมตร พอเขากว่านข้าวแล้วจะน าน้ าออก ก็น าน้ าออกไม่ได้ครับ คือท่อเดิมมีนะ
ครับ แต่เขามาท าถนน มาเหยียบ ท่อก็เสียไปครับ คงจะใช้งบซ่อมแซมไม่เยอะครับ 
อยากจะพาช่างไปดู อยากจะขอแจ้งให้ทางสมาชิกได้รับทราบครับว่า จะขอใช้งบ
ซ่อมแซมครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านรองประธานสภาครับ มีท่านอื่นจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกไหมครับ   
ประธานสภา เรียนเชิญท่านมงคลครับ 
นายมงคล  ช านาญการ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ อีกจุดหนึ่งที่อยากจะขอให้แก้ไขก่อนที่จะท านา คือ ถนนที่ร้องปู่สาม  

จุดที่เราไปวางท่อแก้ปัญหาการระบายน้ าเมื่อตอนนั้น ซึ่งตอนนั้นเราใส่ท่อขนาดเล็ก
ลงไปครับ ก็เลยอยากจะเสนอว่า ควรจะเปลี่ยนเป็นท่อขนาดใหญ่ครับ ถ้าหากว่าน้ า
ไหลไม่ทัน ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนอีกครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านมงคลครับ ส าหรับปัญหาเรื่องท่อร้องปู่สามครับ คือเราได้แก้ไข 
ประธานสภา โดยใช้ท่อขนาดเล็กไป อยากจะใช้ท่อที่เป็นมาตรฐานครับ ท่านอ่ืนมีเรื่องจะน าเสนอ

อีกไหมครับ เรียนเชิญท่านไพโรจน์  ดวงชัยครับ 
นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายไพโรจน์  ดวงชัยครับ เรื่องที่

จะน าเสนอต่อไปนี้เป็นการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องปากท้องของพ่ีน้องชาวบ้าน ชาวไร่
ชาวนาครับ เพราะทางนายเหมืองนายฝายเสนอมาว่า ปีต่อไปนี้ขอให้ท าปากล า
เหมือง ตั้งแต่ล าเหมืองทุ่งเตียม ความยาวประมาณ 200 กว่าเมตรครับ ให้ท าเป็นตัว
ยูครับ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเสนอมานะครับ ว่าขอให้เสนอในที่ประชุมสภาหน่อย
ครับ เพราะล าเหมืองเส้นนี้เป็นล าเหมืองขนาดใหญ่ครับ และมีปัญหาทุกปีครับ ปี
ก่อนก็ขาดตรงคอเหมืองครับ ชาวไรชาวนาก็เดือดร้อนครับ ก็เลยขอร้องมา อีกเรื่อง
หนึ่งครับ ก็เป็นเรื่องเก่า เกี่ยวกับถนนหนทาง ผู้เดือดร้อนก็คือชาวบ้านครับ เวลาฝน
ตกมา ทางเข้าบ้านก็จะเป็นน้ า ซึ่งเสนอผ่านสภาไปหลายรอบแล้ว แต่งบประมาณก็
ยังไม่มาครับ ชาวบ้านที่เดือดร้อนก็ขอให้ท าเฉพาะที่ไปก่อนได้ไหม ขอแค่ไม่ให้เป็น
แอ่งน้ า และยังมีอีกหลายที่ครับ ที่ไม่ได้ท าตามที่เราได้คุยกับชาวบ้านไว้ ก็มีตรงบ้าน
นายประสิทธิ์ น านนท์  และบ้านนางเสาร์แก้วครับ ก็ขอฝากไว้กับทางผู้บริหารด้วย
ครับ ขอบคุณครับ  
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านไพโรจน์ครับ ก็คือสมาชิกฝายทุ่งเตียมต้องการรางตัวยู ตั้งแต่ปาก 
ประธานสภา เหมืองฝายลงมาเลยครับ และอีกเรื่องก็เกี่ยวกับน้ าท่วมขังตามซอยต่างๆครับ       

เช ิญท่านประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ครับ  
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบคุณทางท่าน

นายกครับ ที่ได้น าดินไปลงบริเวณบ่อน้ าท้ายบ้านมะกอกครับ แต่กระผมคิดว่ายังขาด
อีกหน่อยครับ เพราะว่าเวลาที่รถไปขนน้ า หน้ารถจะยื่นออกมาบนถนนอยู่เล็กน้อย
ครับ อันนี้ก็ขอฝากทางนายกด้วยครับ ขอเพ่ิมดินไปลงบริเวณนั้นอีกหน่อยครับ และ
ที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณด้วยครับ  อีกเรื่องก็คือ อยากจะเสนอเรื่องทีกระผมได้พูดไป
แล้วครั้งหนึ่งครับ คือถนนบ้านนาบัว ตรงทางเข้าที่สะพานล าเหมืองทุ่งเตียมครับ 
และตอนนี้ราวสะพานได้ช ารุดไปครับ และมันแคบด้วยครับ เวลารถลงไปก็ล าบาก  
กระผมก็เลยอยากจะขอเสนอครับ ว่าอยากจะขยายให้กว้างขึ้นครับ คงจะใช้
งบประมาณไม่เยอะครับ ถ้าเราท าไปจะได้ผลประโยชน์ก็คือ ล าเหมืองทุ่งเตียมเส้นนั้น
ก็จะได้ยกขึ้นอีกนิดครับ เวลาน้ าไหลผ่านก็จะไหลได้เยอะขึ้นครับ ความยาวของช่วง
นั้นก็ประมาณ 3-4 เมตรครับ คงจะใช้งบประมารไม่เยอะครับ เรื่องนี้ชาวบ้านก็ได้ขอ
เข้ามาหลายครั้งแล้วครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ ส าหรับเรื่องขยายสะพานที่ไปยังบ้านนาบัวครับ 
ประธานสภา เชิญท่านวสันต์  วรรณมณีครับ 
นายวสันต์   วรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ อยากจะเรียนถามไปยังเลขานุการสภาครับ ว่าถนนเรียบคลอง

ชลประทาน ทุ่งแพะหนองห้า เราได้รับมอบจากกรมให้เราดูแลหรือยังครับ เพราะว่า
พอฝนตกมันจะเกิดการทรุดตลอด เราจะมีวิธีแก้อย่างไรครับ เพราะมันอันตรายครับ 
ข้างถนนจะถูกกัดเซาะลงหลายที่ครับ จึงอยากจะเรียนถามว่าเราได้รับมอบหรือยัง
ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านวสันต์ครับ คือถนนเรียบคลองก่ิวคอหมาครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ 
ประธานสภา เชิญท่านมงคล  ช านาญการครับ 
นายมงคล  ช านาญการ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ขอเสริมในทางด้านอ่ืนครับ ในนามสมาชิกสภาเทศบาลบ้านแม่ฮวก 

เรื่องถนนดินที่อนุมัติไปแล้ว รถก็จะสามารถวิ่งได้ครับ ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
ที่เห็นชอบตอนนั้นครับ จนได้มีถนนเชื่อบ้านหมู่ 3 และบ้านหมู่ 4 ต่อไปก็คงจะต้อง
ขอรบกวนช่วยหางบเป็นถนนลูกรังด้วยครับ ซึ่งตอนนี้ก็ใช้ได้นะครับ แต่ว่าจะล าบาก
ตอนฝนตกหน่อยครับ ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านมงคลครับ  เรื่องขอบคุณทางสภา และคณะผู้บริหาร ส าหรับการ 
ประธานสภา ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างบ้านหมู่ 3 และบ้านหมู่ 4 ถึงแม้จะเป็นดินธรรมดา แต่ก็

ใช้ได้อยู่ครับ  
นายวสันต์   วรรณมณี   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ อยากจะหารือและอยากจะได้ค าตอบด้วยครับ ตรงนี้เราไม่มีค าตอบ

ให้กับทางชาวบ้าน ถนนเลียบคลองชลประทานทุ่งแพะหนองห้า หลายคนอาจจะ
ไม่ได้เห็น และไม่ได้สังเกตว่าได้มีการรุกล้ าในเลนทางซ้ายมือ มีการรุกล้ าเข้ามา มีการ
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สร้างรั้ว อยากทราบว่าทางเทศบาลเรามีอ านาจเข้าไปตรวจสอบเขตแบบนี้ได้หรือไม่ 
อย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านวสันต์ครับ ที่ได้เสนอปัญหาที่เกี่ยวกับการรุกล้ าทางสาธารณะ มีท่าน 
ประธานสภา อ่ืนอีกไหมครับ ถ้าหากว่าไม่มีแล้ว เรียนเชิญท่านนายกได้ตอบข้อซักถามครับ       

ขอเรียนเชิญครับ 
 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้เสนอข้อซักถามมา

เกี่ยวกับการแก้ปัญหา หรือได้เสนอข้อปัญหาให้ช่วยกันพิจารณาช่วยกัน ก่อนอ่ืนที่
กระผมจะตอบข้อซักถามทั้งหมด 7 รายการ จะขอพูดถึงเรื่องที่กระผมได้ไปประชุม
คณะผู้บริหาร ร่วมกับท่านปลัดที่ศาลากลางจังหวัดเมื่อครั้งที่ผ่านมาครับ ก็มีหลาย
เรื่องครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานประจ า ส่วนงานนโยบาย ก็เป็นงานนโยบายที่
ค่อนข้างจะเหมือนเดิมครับ มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ได้คุยกันในภาพรวมของผู้บริหาร ในเรื่อง
ของการเลือกตั้ง การเลือกตั้งจากการประชุมในครั้งนั้น ส่วนใหญ่ก็จะมีความเห็นว่า 
จะมีการเลือกตั้งภายใน 6 เดือน แต่เป็นการเลือกตั้งอะไรไม่รู้ อาจจะเป็นการ
เลือกตั้ง ส.ส.  หรืออาจจะเป็นการเลือกตั้งของ อปท. เริ่มตั้งแต่ กทม.ลงมา สรุปว่า 
อบต.จะเลือกตั้งหลังสุดครับ เทศบาลรุ่นของเราน่าจะเป็นรองสุดท้ายครับ สรุป
ระยะเวลาน่าจะประมาณ 1 ปี เมื่อไม่ก่ีวันที่ผ่านมานี้ครับ ท่านนายกรัฐมนตรีไปเที่ยว
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ จะเห็นได้ว่ามีการ
ตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีประเทศอังกฤษว่าจะมีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด และมีการ
ยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งต้นปี 2562 ครับ ก็เป็นการที่เราสามารถจะน ามาประมวล
เหตุการณ์ได้ว่า เราเป็นสมาชิกการเมืองของ คสช.เพราอยู่ตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ สรุปได้ว่ามีความน่าจะเป็นที่เราจะได้ด ารงต าแหน่งอยู่น่าจะไม่เร็วไปกว่า 1 ปี 
6 เดือน ต้นปี 2562 น่าจะเป็นของ อปท. น่าจะเริ่มตั้งแต่ กทม. หรือไม่ก็ อบจ. 
กระผมก็ได้คุยกับท่านปลัด ท่านก็แนะน าว่ารอผู้ว่าราชการจังหวัดครับ ถ้าหากว่า 
อบจ.เลือก เราก็จ าเป็นที่จะต้องเลือกครับ เพราะฉะนั้นในขณะนี้กระผมก็ยังมีความ
เชื่อมั่นว่าน่าจะประมาณ 1 ปี ๖ เดือนตาที่กระผมได้บอกเมื่อกี้ครับ แต่ว่างานพัฒนา
หรืออ่ืนๆ เราก็คงต้องว่ากันไปตามนโยบายของรัฐบาลครับ ที่เขาเน้นย้ าก็คือ ให้การ
สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเรามาดูในความเป็นจริงแล้วเราจะมีบทบาท
น้อยมาก  คืออยู่ในฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายให้ความอ านวยความสะดวก ที่จะ
เกี่ยวข้องที่สุดน่าจะเป็นทางกองช่างครับ ถ้าหากว่าได้รับการร้องขอ และกับทางปลัด
ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการไปประชุม และโครงการส่วนมากแล้วจะเป็นชุด
มาแล้วครับ ว่าจะต้องท าอะไร ก็ต้องว่าไปตามนั้นครับ แต่งบประมาณประจ าของเรา
ก็คงจะเหมือนเดิมครับ ปีที่ผ่านมานี้ งบประมาณที่เราได้รับโอนมาเต็มครับ และคิดว่า
ปีนี้งบประมาณโครงการตามเทศบัญญัติของเราน่าจะโอเคครับ เพราะฉะนั้นเราก็
บริหารงานของเราไปตามนี้ครับ แต่ว่ากระผมได้รับทราบจากเทศบาลอ่ืนครับ ว่าต้อง
รีบด าเนินการในเรื่องของเทศบัญญัติปี 2562 ครับ แต่ของเราก็คงจะต้องหารือกับ
ท่านปลัดอีกทีครับ และในที่ประชุมนี้ กระผมก็ได้หารือกับท่านปลัดแล้วครับ เกี่ยวกับ
งบประมาณเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพากิจของเราที่ได้งบมา 10 กว่าล้านครับ 
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และผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างได้ยื่นข้อเสนอราคมทาง E-bidding เราก็เหลืออยู่
ประมาณ 6 ล้านบาทครับ และเราก็ได้เสนอโครงการไปหลายๆโครงการครับ 
โครงการที่กระผมได้แถลงไปในการประชุมครั้งที่ผ่านมาครับ น่าจะประมาณ 9 -10 
โครงการ กระผมก็ได้สอบถามในที่ประชุมครับ ผ่านไปยังท้องถิ่นจังหวัด ก็ได้รับ
ค าตอบว่าโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้อนุมัติงวดแรกมาแล้ว ปรากฏว่างวดแรก
ไม่ผ่านสักโครงการเลยครับ ต้องรองวดที่สองครับ ก็คงจะต้องติดตามกันหน่อยครับ 
ว่าจะได้หรือไม่ได้ วันนี้กระผมก็ได้หารือไปทางท้องถิ่นจังหวัดอีกครับ ได้รับค าตอบว่า 
ความเป็นไปได้ที่เราจะได้อยู่ที่ประมาณ 80-90% ครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากครับ 
แต่ว่านั่นจะต้องเป็นโครงการที่เราได้ขอไปแล้ว ก่อนหน้านี้ประมาณ 1 เดือนครับ 
กระผมก็จ าไม่ได้ครับว่าโครงการที่เราส่งล่าสุดคือเมื่อไหร่ครับ ไม่ทราบว่าทางกอง
คลังจะจ าได้ไหมครับ ว่าโครงการที่เราใช้เงินเหลือจ่ายไปครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับ 
กระผมคิดว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับประปา คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาเรื่องของ
ถนนครับ ตามที่ได้รับค าตอบจากท้องถิ่นจังหวัดครับ ถ้าหากว่าโครงการที่เราขอไป
ก่อน ประมาณ 1 เดือน น่าจะได้ครับ ประมาณ 90% ครับ น่าจะได้มาอยู่ครับ แต่
ถ้าหลังจากนี้ก็คงจะไม่ได้ครับ ถ้าหากว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง กระผมก็จะแจ้งให้ทุก
ท่านทราบครับ และกระผมก็จะพยายามประสานอีครั้ งครับ กับทางส านัก
งบประมาณ หรือทางกระทรวงการคลังครับ ซึ่งตรงนี้ก็รับปากไม่ได้ครับว่าชัดเจน
ขนาดไหน แต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือประมาณ 80% ต่อไปกระผมก็จะตอบข้อ
ซักถามท่านประธานสภาครับ ที่ได้ซักถามเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทาง
เข้าสู่ธนาคารขยะครับ คือเส้นทางสายหน้าบ้านดาบนันต์ เรื่องนี้กระผมก็ต้องขอฝาก
ไปทางผู้อ านวยการกองช่างด้วยครับ ช่วยออกส ารวจและประมาณการ และท าเป็น
โครงการเตรียมไว้ครับ ถ้าเป็นประเภทงบประมาณที่เป็นของจังหวัด หรืองบประมาณ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของเราครับ ก็จะขอไปเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติทุกท่านต้องเข้าใจนะครับว่า ตรงไหนที่จ าเป็น แต่ว่าในเมื่อมีท่าน
ประธานสภาเสนอขึ้นมาในที่ประชุมแห่งนี้ ถือว่าเป็นโครงการส าคัญ กระผมก็จะได้
ท าโครงการเตรียมไว้ ถือว่าเป็นโครงการเร่งด่วนระดับต้นๆ ตรงนี้กระผมคิดว่า
งบประมาณไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาทแน่นอนครับ ของเราคงจะหมดสิทธิ์ครับ ถ้าจะได้ก็
คงจะทีละเล็กๆน้อยๆ ครั้งละ 100 เมตร ถ้าเป็นงบของเราก็ต้องใช้เวลานานครับ 
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหางบจากที่อ่ืนด้วยครับ งบที่เราขอไปทางจังหวัด หรือว่างบที่
เราขอจากทางหลวงชนบท อันนี้เราก็ต้องดูอีกทีครับ ซึ่งกระผมก็เห็นด้วยนะครับ 
เพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาของเราครับ เพราะเป็นถนนที่พ่ีน้องต่างจังหวัดจะได้เข้ามา 
และจะต้องผ่านเส้นทางสายนี้ และน่าจะเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดครับ และเราก็
สามารถบอกต่อได้ครับ ว่าต าบลของเรานั้นเด่นที่จุดไหนครับ ถ้าหากว่าถนนเราไม่ดู 
ก็ดูแล้วก็จะไม่เจริญหูเจริญตาครับ  และอีกอย่างก็อยากจะพูดในตรงนี้ว่าอยากจะให้
รางวัลกับทางบ้านแม่ฮวก เพราะว่ามีความสามัคคีกัน ส่วนบ้านอ่ืนผมก็อยากจะขอให้
มีความสามัคคีกัน ท าให้เหมือนกับบ้านแม่ฮวกครับ ส่วนบ้านมะกอก กระผมก็ได้ท า
ถนนให้ทุกสายตามงบประมาณที่ได้ขอไป และเชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีถนนสวยที่สุดใน
ต าบลไหล่หินครับ ก็อยากจะฝากกับพ่ีน้องชาวบ้านมะกอก ในการบริหารจัดการขยะ
ครับ อยากจะให้ช่วยกันท าอีกนิดครับ ส่วนบ้านแม่ฮวกจะพิจารณาในเรื่องของถนน
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เป็นอันดับแรกครับ เพราะว่าถือเป็นหน้าเป็นตาครับ เผื่อในภายภาคหน้าอาจจะมี
การศึกษาดูงานเกี่ยวกับขยะที่บ้านมะกอกเราก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของถนนแล้วครับ  
ก็ขอฝากไว้ด้วยครับ และข้อต่อมาของท่านรองประธานสภาครับ ก็ได้พูดถึงเรื่องถนน
ฝั่งทุ่งเตียมและท่อระบายน้ า อันนี้ก็ขอฝากไปยังท่านผู้อ านวยการกองช่างนะครับ  
คิดว่างบประมาณคงจะไม่สูง ใช้ท่อขนาด 40 เซนติเมตร ครับต่อไปเป็นเรื่องของ
ท่าน สท.มงคลครับ ถนนสายล้อมหมู่ 3 แก้ไขครับอันนี้ก็ขอฝากไปทางผู้อ านวยการ
กองช่างด้วยครับ ตรงนี้ผมคิดว่า ใช้ท่อน่าจะประมาณ 10 ใบครับ ขนาด 40       
เซนติเมตรเหมือนกันครับ เพราะว่าน้ าไหลผ่านไม่เยอะเท่าไหร่ครับ ต่อไปเป็นเรื่อง
ของท่าน สท.ไพโรจน์ครับ ล าเหมืองทุ่งเตียมขอล าเหมืองตัวยู ในเมื่อท่านได้เสนอ
ขึ้นมาซึ่งเป็นโครงการที่ส าคัญ จ าเป็นและเร่งด่วน กระผมจะได้ด าเนินการท า
โครงการไว้ครับ ก็ต้องขอฝากไปกับท่านผู้อ านวยการกองช่างอีกโครงการหนึ่งครับ   
ที่เราจะต้องเตรียมไว้ในโปรเจคของเราครับ ถ้าหากว่ามีงบจากจังหวัดลงมา หรืองบ
ทางกรมลงมาให้ด าเนินการโครงการ เราก็จะเสนอโครงการตัวนี้เข้าไปเลยครับ    
ผ่านอ าเภอและผ่านจังหวัดเข้าไปครับ ต่อมาเป็นถนนของแพะไหล่หินครับ หน้าบ้าน
นายประสิทธิ์ น านนท์ ซึ่งกับผมก็เคยไปดูแล้วครับ ตอนนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหาได้มีอย่าง
เดียวครับ คือต้องท าทางระบายน้ า ที่ผ่านมาที่เจอปัญหาน้ าก็ท่วมขัง เพราะว่าถนน
หลักมันสูงขึ้นครับ ชาวบ้านก็ถมที่บ้านของตัวเองสูงขึ้นตาม เราจะต้องสร้างทาง
ระบายน้ าครับ คิดว่าน่าจะเป็นทางที่ดีท่ีสุดครับ และคิดว่างบประมาณก็คงจะไม่เยอะ
ครับ ต่อไปก็ท่าน สท.ประดิษฐ์ขอดินเพ่ิม ก็ต้องขอฝากไปกับทางกองช่างด้วยนะครับ 
ถ้าท่านกล้าขอกับผมก็พิจารณาให้ครับเพราะถือว่าเป็นความจ าเป็น และเป็นความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านครับ ต่อไปเป็นเรื่องของท่านวสันต์ครับที่ได้พูดถึงเรื่อง
ถนนเลียบคลองชลประทาน ตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเราเลยครับ 
ซึ่งกระผมก็ได้สอบถามไปหลายครั้งก็ได้การตอบกลับมาว่าโครงการยังอยู่ในระยะ
ด าเนินการอยู่ครับ แม้แต่มอบโครงการกิ่วคอหมาให้จังหวัด ก็ยังไม่ได้มอบเลยครับ
ครั้งที่แล้วเราก็ถกเถียงกันในเรื่องของขอขยายเขตไฟ ซึ่งกระผมก็ไปติดต่อการไฟฟ้าก็
ได้การตอบกลับมาว่าไม่สามารถท าได้ครับ เพราะว่าจะต้องให้ชนประธานเซ็นยินยอม
ให้ขยายเขตครับ พอไปพูดถึงเรื่องของชลประทานจังหวัด ก็ได้การตอบกลับมาว่า
โครงการกิ่วคอหมายังไม่ได้มอบให้กับจังหวัดครับ มันยังอยู่ในความดูแลโครงการกิ่ว
คอหมาอยู่ครับ ซึ่งขั้นตอนเยอะมากครับ ต้องขอขอบคุณท่าน สท.สุวรรณครับที่เป็น
แกนน า คอยพูดขอให้ ทาง ผบ.มทบ.32 ก็ได้เล็งเห็นความส าคัญ ความเดือดร้อน    
ก็ได้บอกไปทางการไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าก็ได้รีบด าเนินการให้เลยครับ ส่วนในเรื่องของ
การซ่อมแซมถนนครับ เพ่ือแก้ไขปัญหานี้ กระผมอยากจะหารือไปทางกองช่างและ
ท่านปลัดครับ กระผมคิดว่าควรแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้รับความเดือดร้อน และใช้
งบประมาณไม่เยอะครับ น่าจะได้นะครับ แต่ก็ขอให้ท่านได้ชี้แจงหน่อยครับ ว่าจะ
เป็นไปได้ไหมครับ เพราะว่าเป็นหลุมลึกครับ เกรงว่าจะเป็นอันตรายครับ อยากจะให้
ท่านได้ช่วยชี้แจงในสภาครับ ข้อต่อมาในเรื่องของถนนดินครับ ก็จะพยายามหา
งบประมาณนะครับ ซึ่งถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกระผมและทางกองช่างครับ 
แต่กระผมได้เคยคุยกับท่านปลัดครับ ถือได้ว่าถนนดินตรงนี้ยังอยู่ระยะค้ าประกันครับ 
เรายังไม่สามารถไปท าอะไรได้ครับ ถ้าหากพ้น 1 ปีขึ้นมา กระผมจะของบประมาณ
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จากที่อ่ืนที่สามารถท าได้มาท าเลยครับ นอกจากว่างบประมาณของปี 2562 เราได้
ก าหนดงบประมาณในส่วนของค่าใช้สอย ซ่อมแซม เราอาจจะน าไปซ่อมแซมถนน
ลูกรังในเขตเทศบาล เราอาจจะน าไปลงตรงนี้ครับ ก็ต้องว่ากันในปี 2562 อีกทีครับ 
แต่งบประมาณเทศบัญญัติเรายังได้ท านะครับ ก็อยากจะบอกว่าเราจะตั้งงบไว้สูง
หน่อยครับ ส าหรับค่าซ่อมแซม เพราะว่างบซ่อมแซมสามารถไปใช้อ่ืนๆได้ครับ    
ส่วนถนนบ้านนาบัวครับ จะขยายให้กว้างขึ้น อยากจะให้กองช่างไปดูนะครับ        
ว่าสามารถท าได้ไหมครับ เท่าที่กระผมไปดูแล้ว น่าจะติดตรงหัวสะพานครับ ขอฝาก
ทางกองช่างด้วยครับ กระผมก็ได้ตอบข้อซักถามไปทั้งหมดแล้วนะครับ อยากจะให้
ท่านปลัดได้ชี้แจงในเรื่องของถนนก่อนนะครับ ขอเรียนเชิญครับ 

ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตชี้แจงประเด็นที่ถูกพาดพิงครับ 

ประเด็นแรกก็คืองบประมาณ ตอนนี้กระผมก็ให้ทุกกองสรุปรายจ่ายประจ า คิดว่า
ภายในสิ้นเดือนนี้กระผมคงจะต้องประชุมเพ่ือตัดโครงการบางโครงการที่ไม่จ าเป็น
ออกไปก่อนครับ และประชุมกับทางคณะผู้บริหารประมาณต้นเดือนหน้า ดูรวมๆแล้ว
งบลงทุนน่าจะเท่ากับปีที่แล้ว เพราะเราต้องอิงตัวเลขเดิมครับ ถ้าหากว่าเราตั้งไว้สูง
เกิน ถ้าหากว่าเงินไม่เข้า ก็จะล าบากครับ เพราะตอนนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 3 แล้วครับ 
เงินงบประมารก็ขาดไปประมาณ 10 กว่าล้านบาท แต่ถามว่าโครงการที่อยู่เทศ
บัญญัติปี 2561 ก็คงต้องได้ท าหมดครับ แต่ที่ได้ท าคือไม่ได้ท าในปีงบประมาณนี้    
คือต้องกันเงินไว้ก่อน เช่นบางโครงการที่เราได้ผ่านสภาไปแล้ว ในการประชุมสภาใน
รอบเดือนสิงหาคมนี้ ที่เราจะพิจารณาร่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ก็คง
จะขอกันในงบประมาณปี 2562 ไว้ในส่วนที่เราด าเนินการในปี 2561 ไม่ได้ครับ 
ตอนนี้ เ ร ามีปัญหาที่ เป็น อุปสรรคมากที่ สุ ด  คือ  เ รื่ องของการปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นปัญหาส าหรับทุกท้องถิ่น  
เมื่อเช้าเห็นหนังสือจากปลัดกระทรวงมหาดไทยท าไปถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพ่ือขอ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ในกรณีที่ว่าไม่มีวิศวกร ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ
เราด าเนินการอะไรไม่ได้เลย พูดง่ายๆก็คือตอนนี้ถ้าใครอยากจะท าโครงการใน
เทศบาลคือต้องไปหาวิศวกรกเองครับ เพ่ือเอามาเซ็นรับรองแบบถึงจะท าได้       
และวิศวกรจะต้องเป็นวิศวกรสามัญ ไม่ใช่ภาคี คือต้องเป็นวิศวกรเก่าเท่านั้นและต้อง
สอบผ่านด้วยครับ ถึงจะสามารถรับรองแบบได้  จึงท าให้เกิดปัญหามากครับ         
แต่ปัญหามีอยู่ว่าราคาของโครงการที่ท าตามมาตรฐานทางหลวง ราคาจะแพงขึ้น
ประมาณ 4 เท่าครับ สมมุติว่าถนนที่เราจะท าระยะทาง 100 เมตร งบประมาณ    
3 แสนบาท แต่ถ้าเราไปท าตามแบบมาตรฐานที่เขาบังคับของสภาวิศวกร ราคาจะอยู่
ประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งท าให้เราต้องเพ่ิมงบประมาณขึ้น เพราะว่าราคามาตรฐาน
ของถนนทางหลวงใช้ส าหรับรถพ่วงรถบรรทุกวิ่งครับ มันจะต้องบดและอัดเป็นชั้นๆ
ครับ และตอนนี้จะบังคับให้ท้องถิ่นเราท าแบบนั้นครับ ซึ่งถนนของเราแค่ 3 เมตร 
ตอนนี้ก็มีบางแห่งที่ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจแล้วออกรายงานหาว่าเจ้าหน้าที่
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ก็เลยเกิดปัญหาพอสมควรครับ ก็เลยไม่มีใครกล้าขยับ ถ้าขยับ
ก็จะเดือดร้อนครับ   คือถ้าเราจะท าก็ต้องหาวิศวกรมาเซ็นแบบรับรองครับ ซึ่งวิศวกร
ก็ไม่อยากท่ีจะเซน็ เพราะไม่ได้เป็นผู้ที่ออกแบบ และการที่จะเซ็นรับรองก็ต้องจ่ายค่า
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เซ็นรับรองครับ  เมื่อก่อน อบจ.ก็มีวิศวกรเซ็นแบบ แต่ได้ย้ายไปอยู่ที่แม่เมาะและ
ตอนนี้ทาง อบจ.ก็ไม่มีวิศวกรเซ็นแบบจึงต้องตั้งงบประมาณเฉพาะค่าจ้างเซ็นแบบ
เพียงอย่างเดียว เป็นเงิน 45 ล้านบาท แนวทางในการท าก็คือ 1.ต้องท าหนังสือ
สอบถามไปยังหน่วยงานที่มีวิศวกรโยธาและผังเมือง ถ้าหากมีตรงนี้ก็จะได้รับการ
ตอบกลับมาว่าไม่สามารถออกแบบให้ได้เราถึงจะตั้งงบประมาณใครจ้างวิศวกรให้มา
เซ็นรับรองแบบของเราได้ครับ ก็เลยท าให้งานของ อปท.ทุกแห่งล าบากครับ ใน
จังหวัดล าปางมีวิศวกรประเภทนี้อยู่แค่ 2 คนครับ ซึ่งบางแห่งก็มีปัญหาพอสมควร
ครับ แต่ถ้าหากว่าเราจะท าแบบจ าเป็นและเร่งด่วนก็คงต้องด าเนินการตามนี้ครับ 
ส่วนเรื่องถนนคลองชลประทานนี้ จกที่ได้สอบถามดินได้ไหลลงไปในล าเหมืองใกล้จะ
เต็มแล้วครับ ซึ่งจะต้องมีหนังสือจากกลุ่มผู้ใช้น้ าที่ใช้ประโยชน์จากล าเหมืองนี้  เขียน
หนังสือขึ้นมาว่าน้ าใช้ไม่ได้ เนื่องจากมีดินไปอุดล าเหมืองท าให้น้ าไม่สามารถไหลได้ 
แล้วเราก็จะแจ้งทางชลประทานไปเพ่ือให้เขาเข้ามาด าเนินการในการแก้ไขปัญหาครับ 
เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราครับ และเราก็ไม่สามารถท าอะไรได้เราจะน างบประมาณ
ของเราไปท าของเขาก็ไม่ได้ มันจะเกี่ยวพันในเรื่องของความแข็งแรง ถ้าหากว่าเราไป
ขุดลอกแล้วล าเหมืองเกิดความเสียหายเราก็จะถูกฟ้องอีกครับ เราก็คงท าได้เพียงส่ง
หนังสือไปครับ ส่วนเรื่องอ่ืนๆที่ไม่ใช่โครงการใหม่ครับ งบซ่อมแซมต่างๆอย่างเช่นท่อ
ที่ท่านได้เสนอมาซึ่งสามารถใช้งบซ่อมแซมได้ อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับวิศวกร ซึ่งสามารถ
ท าได้เลยครับ แต่ที่ไม่สามารถท าได้ในตอนนี้ก็คือที่เป็นของใหม่ทั้งหมด แต่ของเก่าที่
ซ่อมแซมสามารถท าได้เลยครับ เช่น เรื่องถนนแตก หรือท่อระบายน้ าเสียหาย เราก็
คงจะให้ทางผู้อ านวยการกองช่างไปส ารวจและประเมินการความเสียหายครับ 
เพียงแต่ว่าถนนคอนกรีตตัวใหม่เราไม่สามารถท าได้ครับ เราต้องรอไปก่อน ก็เลยจะ
น าเรียนท่านนายกครับ ถ้าอยากจะท าตัวไหนก็ต้องประสานกับทางวิศวกรให้มาเซ็น
รับรองแบบเป็นโครงการๆไปครับ จะฝากถึง สท.ทุกท่านว่าปีที่แล้วแต่ละหมู่บ้านแต่
ละท้องที่ได้เงินประมาณเท่าไหร่ ท่านก็ลองไปส ารวจครับ ส่วนโครงการที่ท่านจะท าก็
ขอให้มาคุยกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ครับ ว่ามีอยู่ในแผนไหม ถ้าหากโครงการไม่มีอยู่ใน
แผน เราก็ท าไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นต้องดูในแผนไปด้วยครับ สมมุติว่าเราให้หมู่บ้าน
ละ 3 แสนบาท ในวงเงินที่เราได้ให้ไป ท่านจะท าโครงการอะไรบ้าง ก็ต้องไปประสาน
กับทางวิเคราะห์ ว่าโครงการตัวนี้มีอยู่ในแผนไหม และน่าจะเป็นเงินประมาณเท่าไร 
เพราะว่าจะได้ท าร่างเสนอเพราะว่า  เราต้องน าเข้าสภาในเดือนสิงหาคมนี้ครับ        
ก็คงจะต้องมีการประชุมนอกรอบประมาณวันที่ 20 เดือนหน้าครับ  ว่าจะเอา
โครงการตัวไหนไปลงในปีงบประมาณ 2562 บ้าง เรื่องงบประมาณก็คงจะประมาณ
เท่ากับปีที่แล้วครับ ในเรื่องของวิศวกรเซ็นรับรอง ถ้าหากว่ายกเว้นในระเบียบได้   
เราก็สามารถท าได้เลยครับ แต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวมาครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาครับ ที่ได้ชี้แจงหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องวิศวกรและในเรื่อง 
ประธานสภา ต่างๆ เรียนเชิญท่าน ผอ.กองช่างครับ  
นายเจริญ   โสพันธ์ - ขอขอบคุณท่านประธานสภาที่ได้ให้ทางกองช่างได้ชี้แจงครับ พอดีว่าเมื่อวานได้มี 
ผู้อ านวยการกองช่าง โอกาสพบท่าน ผอ.สตง.ล าปางและวิศวกรครับ เรื่องโครงการต่างๆที่ได้ด าเนิน

โครงการ พอดีมีแบบอยู่ 6 ตัว ในแต่ละตัวก็มีความแตกต่างกันอยู่ครับ อย่างตัวแรก 
ถนนกว้าง 4 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง กระผมก็แจ้งไปว่าจะไม่มีไหล่ทาง ก็เลยให้ท่าน 
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ผอ.สตง.และวิศวกรดูครับ ว่ากระผมใช้วิธีการท างานนี้ถูกต้องหรือไม่ ท่านก็บอกว่า
ตกลงตามนี้ ก็ให้ใส่คริปลงไปว่าท าอะไร ท าไมต้องใช้เหล็กตะแกรงขนาดเท่านี้ ถ้า
หากว่าไม่สคริปลงไปว่าใช้เหล็กตะแกรงขนาดเท่าไหร่ 9 มิลลิเมตร 6 มิลลิเมตร หรือ 
4 มิลลิเมตร ก็จะมีปัญหาเรื่องราคากลางของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง มันจะ
เชื่อมโยงกันหมดครับ เขาก็บอกว่าถูกต้อง ถ้าผู้รับจ้างเสนอราคามา ก็ต้องตรวจตามนี้ 
ซึ่งประเด็นถนน 4 เมตรนี้ ก็ไม่มีปัญหาครับ พอประเด็น 3 เมตร แบบมาตรฐานมีแค่ 
4 เมตร ขึ้นไปครับ ที่กระผมใช้ตัว 4 เมตร เพราะว่าในรายละเอียดบอกว่าห้ามแก้ไข
รายละเอียด แต่กระผมก็ได้ชี้แจงไปว่า ในเนื้องานนี้ ขนาดความกว้างและความยาว 
ความกว้างในแบบถูกก าหนดไว้ แต่ความยาวไม่ได้ถูกก าหนดไว้ นั่นคือความยาว
สามารถฟรีได้ แต่ความความกว้างไม่สามารถฟรีได้ครับ เพราะว่ากรณีในท้องถิ่นนี้ 
ส่วนมากจะเป็นตรอกซอย ก็ได้อธิบายให้กับทาง สตง.ฟังครับ ส่วนมากจะเป็นซอย
กว้าง 3 เมตร จะให้กว้าง 4 เมตรตามมาตรฐานก็คงจะเป็นไปไม่ได้ครับ ทางวิศวกรก็
บอกว่าน่าจะท าได้อยู่ครับ เพราะว่าเราไม่ได้ไปแก้ไขรายละเอียด คุณภาพและเนื้อ
งานเหมือนเดิมทุกอย่าง เรื่องระยะและขนาดก็ผ่านครับ จะมีปัญหาอยู่โครงการหนึ่ง
ครับ งานซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ออกแบบและซ่อมงานถนนลุกรัง ไม่ได้มีอยู่ใน
งานมาตรฐาน ทางวิศวกรก็ยอมรับ แต่มีข้อแม้ว่าการท างาน การบดอัด การก่อสร้าง 
มีการส่งวัสดุตรวจสอบ การทดสอบ ทุกอย่างต้องมีเยอะ กรณีที่จะซ่อมถนนลูกรังที่ได้
พูดถึงเมื่อตอนเช้า ถ้าจะท าเป็นโครงการซ่อมถนนลุกรัง ก็จะไปเข้าแบบที่กระผมได้
พูดไปเมื่อกี้ครับ ก็ได้คุยกับท่าน ผอ.สตง.และท่านวิศวกรว่าควรจะท ายังไงครับ 
วิธีการก็คือจ้างเหมาซื้อพร้อมกับท่ีจะซ่อมแซมถนนลูกรังครับ จะไม่มีค าว่าบดอัด เรา
ถ้าท าประมาณ 40-50 เมตร ก็ไม่มีปัญหาครับ เราไม่ได้ท าทั้งสายนะครับ ถ้าท าทั้ ง
สายก็ต้องเข้าท้องถิ่นครับ และโครงการที่ฝากมา ถ้าหากว่าท่านมีโอกาสได้เข้าสภา ก็
ขอฝากชี้แจงกับสภาครับ ว่าโครงการนี้ ปกติท้องถิ่นจะรับผิดชอบด้านโครงการสร้าง
พ้ืนฐาน ประเภทหนทาง ทางระบายน้ า ไฟฟ้า แสงสว่าง ประปา และประเภทงาน
อาคาร อย่างที่ท่านปลัดได้พูดครับ ว่าวิศวกรมี 2 คนเกี่ยวกับโครงสร้าง วิศวกรภาคี
ไม่สามารถท าได้เลย เขียนแบบก็ไม่ได้ รับรองแบบก็ไม่ได้ครับ ต้องเป็นวิศวกรสามัญ
เท่านั้นครับ  ซึ่งหาได้ยากมากครับ เราออกแบบต่อเติมศาลาก็ไม่สามารถท าได้ครับ 
เขาก็แนะน ามาครับ ว่าประเภทงานอาคารถ้าลบได้ก็ลบครับ เอาไปลงงานโครงการ
พ้ืนฐานเอาครับ เพราะว่ามีแบบมาตรฐานอยู่ครับ ส าหรับกระผมก็มีเรื่องหารือเพียง
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ส.ต.ต.สุบิน  จีนา - ขออนุญาตท าประธานเลยนะครับ ตัวนี้เป็น พรบ.จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมันมีข้อบังคับถ้า 
ปลัดเทศบาล หากว่า สตง.ไม่ออกรายงานเรา เราก็คงจะไม่มีปัญหาครับ ก็น่าจะผ่านไปได้ เวลาเรา

คุยก็สามารถคุยได้ แต่เราท าหนังสือไปก็ไม่มีการตอบรับกลับมาเลยครับ ซึ่งตอนนี้เรา
ก็มีแต่ค าพูดไม่มีหลักฐานยืนยันครับ และโครงการซ่อมแซมที่ผมเป็นห่วงจริงๆแล้ว
การซ่อมแซมก็คือการปรับเปลี่ยนครับ เพราะเห็นกองช่างประมาณการไว้ เราก็เผื่อให้
ตลอดครับ ถ้าในส่วนของการซ่อมแซมท่อระบายน้ าก็จะประมาณการไว้ว่าใช้ท่อกี่ท่อ 
ค่าแรงเท่าไหร่ เพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ใช้ของเดิมอยู่แล้ว สามารถกระท าได้
ครับ ในเรื่องของถนน ก็ไม่มีปัญหา ถ้าด าเนินการได้ตามแบบมาตรฐานจะใช้แบบ    
4 เมตร แต่ทีนี้จะมีปัญหาก็คือเรื่องของการอัดบด ต้องไม่น้อยกว่า 95% เราต้อง
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ถาม สตง.และวิศวกรด้วยครับ ว่าเขาจะให้เราได้ไหม ถ้าเขาบอกว่าให้ได้ เราก็ไม่มี
ปัญหาสามารถท าได้เลยครับ แต่เรื่องของถนน 3 เมตร เราต้องรอแบบมาตรฐานก่อน
ครับ เราก็ท าที่มันจ าเป็นก่อนครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงด้วยครับ มีท่านอื่นจะสอบถามอีกไหมครับ เรียนเชิญ 
ประธานสภา   ท่าน สท.ล าดวน  จีนาครับ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองช่างครับ ท่านเจริญ  โสพันธ์ครับ พ่ึงย้ายมาจากต าบล 
ประธานสภา 
นางล าดวน  จีนา   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านค่ะ ดิฉันก็อยากจะเรียนถามในที่ประชุมเรื่องหนึ่งค่ะ ในทุกวันนี้บ้านแม่ฮวก 

หมู่ 3 ของเรา ก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับต าบลของเรา และก่อนที่จะผ่านไปยังบ้านหมู่ 
3 ก็ต้องผ่านบ้านหมู่ 1 ค่ะ หมู่ 1 ก็อยากมีส่วนร่วมในการผ่านไปศึกษาดูงานของ
บ้านหมู่ 3 ค่ะ ตรงที่ซุ้มวัฒนธรรมของเรา รู้สึกว่าจะไม่สวยงามตรงทีช ารุดค่ะ ถ้าหาก
ว่าวันไหนเกิดตกลงมาโดนรถ ก็เลยอยากจะของบทางเทศบาลไปปรับภูมิทัศน์ทางเข้า
ต าบลไหล่หินของเรา เพ่ือให้ดูดีขึ้น สวยงาม มีความเจริญหูเจริญตา ในความคิดของ
ดิฉัน อยากจะปลูกดอกโกสนข้างๆต้นฝ้ายค าให้เป็นแนว ไม่ทราบว่าท่านนายกหรือว่า
ท่านสมาชิกคนอ่ืนจะเห็นด้วยไหมคะ และอีกอย่างรถบัสที่จะเข้าไปดูงานบ้านหมู่ 3 
สามารถเข้าได้ทางเดียวคือทางบ้านเข้าซ้อมค่ะ และทางผ่านนั้นก็จะมีสายระโยง
ระยางกันค่ะ เลยอยากจะขอทางคณะผู้บริหาร หรือทางกองช่างช่วยกันแก้ไขหน่อย
ค่ะ ตอนนี้ดิฉันก็ได้หางบประมาณซื้อดอกโกสนปลูกเป็นแนวทางไปแล้วค่ะ เลย
อยากจะได้งบประมาณนี้ปลุกดอกตั้งแต่ซุ้มวัฒนธรรมของเรานี้ให้มันเป็นสีเหลืออร่าม
เข้าไปในหมู่บ้านค่ะ ถึงแม้ว่าบ้านหมู่ 1 จะยังไม่สามารถคัดแยกขยะโดยตรงเป็น
ธนาคารขยะ แต่ก็จะพยายามคัดแยกภายในครัวเรือนก่อน เพ่ือไม่ให้มีขยะเพ่ิมมาก
ขึ้น แต่ก็อยากมีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เจริญหูเจริญตากับคณะที่มา
ศึกษาดูงาน ก็อยากจะขอฝากไปยังเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอสนับสนุนงบประมาณ
ซ่อมแซมซุ้มให้ดูดีขึ้นเพ่ือเป็นหน้าเป็นตากับเทศบาลของเรา และจะปลูกดอก ถ้าใคร
ที่ด้วยก็ขอช่วยกันสนับสนุนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่าน สท.ล าดวนครับ ส าหรับปรับปรุงเส้นทางเพ่ือที่จะไปดูงานที่บ้านหมู่ 3 
ประธานสภา และอีกท่ีหนึ่งที่ทางรถบัสได้บอกมาครับ คือบริเวณใต้ต้นโพธิ์ และอยากจะพูดถึงเรื่อง

เทศบัญญัติปี 2562 ครับ ว่าในเดือนสิงหานี้ จะเป็นการประชุมสามัญสมัยที่ 3 เพ่ือ
พิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งที่ผ่านมาบางสิ่งบางอย่าง ถ้าลด
ได้ก็ควรจะลดครับ ที่เพ่ิมได้ก็ควรจะเพ่ิมครับ ที่จ าเป็นต้องเพ่ิมมากที่สุดคืองาน
ซ่อมแซมครับ เราจะเห็นว่าถนนหนทางที่เราขอการซ่อมแซมไปนี้ไม่ค่อยได้รับค าตอบ
กลับมาครับ เพราะฉะนั้นขอฝากถึงท่านนายก ท่านปลัด เกี่ยวกับการออกแบบหรือ
ว่าท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562 อย่างปี 2561 ที่ผ่านมาครับ  
งานที่ใช้งบประมาณเยอะคืองานประเพณีสงกรานต์วัดไหล่หิน ถ้ามีสิ่งไหนที่ลดได้ก็
ควรจะลดครับ ส่วนที่จ าเป็นก็ขอเพ่ิมขึ้นไปด้วยครับ ขอบคุณครับ ขอเรียนเชิญท่าน
นายกครับ 

นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอพูดชี้แจงหน่อยครับ ประเด็นแรก 
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ที่เราเจอปัญหาขณะนี้มาใหม่ครับ และปัญหาอย่างอ่ืนอีกเยอะแยะมาก เกี่ยวกับเรื่อง
ของ สตง. เกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบที่เราได้มีหนังสือสั่งการมาเรื่องของการ
ก่อสร้างที่ต้องมีวิศวกร แค่เรื่องนี้ก็ยากมากแล้วครับ ในจังหวัดล าปางรู้สึกว่าจะมีแค ่
2 คน เพราะฉะนั้นงานก่อสร้างยกเว้นงานซ่อมแซมจะต้องได้เซ็นหมดเลยครับ ได้ยิน
ข่าวดีที่ท่านปลัดบอกว่ามีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ขอยกเว้นระเบียบนี้ไปที่
ส านักงบประมาณ ก็ต้องรอต่อไปครับ ก็ขอฝากไปกับท่านผู้อ านวยการกองช่างด้วย
ครับ ที่กับผมจะพูดหลักๆอีกตัวหนึ่งก็คือ พรบ.ควบคุมอาคาร สั่งมาตั้งแต่ส านัก
งบประมาณ มหาดไทย อะไรอีกหลายๆอย่างครับ จะต้องมีวิศวกรเซ็น จะต้องได้รับ
การอนุญาต จะต้องมีใบอนุญาตให้ด าเนินการตรงนี้ กระผมก็ได้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ดี 
แต่ที่ไม่ดีก็เห็นถึงความยุ่งยากโดย เฉพาะอย่างยิ่ง พรบ.ควบคุมอาคาร ซ่ึงไม่ได้
ควบคุมเฉพาะเทศบาลหรือทางการอย่างเดียวครับ ส่วนตัวเลยทางชาวบ้านก็ควบ
คลุมเหมือนกันครับ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วัด จะควบคุมหมดเลยครับ สาเหตุที่มีก็
เพราะอาคารโรงแรมถล่มที่จังหวัดโคราช เพราะไม่มีการควบคุมอาคาร ต่อขึ้นสูง
เรื่อยๆครับ นี่ขนาดมีกฎหมายควบคุมอาคารขนาดใหญ่นะครับ เขาก็ยังไม่มีการ
ควบคุมอย่างเข้มงวด เกิดการถล่มเชื่อมโยงไปยังอาคารสาธารณะ คืออาคารที่
ก่อสร้างเพ่ือคนทั่วไป ก็เลยต้องเข้มงวดขึ้นไปอีกครับ และพอเป็นเทศบาลก็จะต้องมี
การควบคุมอาคาร ซึ่งวิธีการควบคุมอาคารถ้าหากว่าเรามีบ้านแล้ว มีไฟฟ้าแล้ว ถ้าไม่
กู้เงินธนาคารก็สามารถสร้างได้ครับ แต่ถ้าอาคารหลังนี้จะไปกู้ธนาคารหรือหรือขอ
ไฟฟ้าเมื่อไหร่ซึ่งจะยากมากครับ และต่อไปก็อาจจะมีกฎหมายออกมาว่าต้องห่างจาก
ถนนเป็นระยะทางเท่านี้ ต่อมาพูดถึงเรื่องเทศบัญญัติของเรา เราก็สามารถที่จะออก
ได้ว่าภายในปี 2565 สมมติว่าการก่อสร้างอาคารจะต้องห่างจากถนนสาธารณะ
อย่างน้อย 5 เมตร ตรงนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบของเราต่อไปครับ เราสามารถที่จะขยาย
ถนนได้ในภายภาคหน้า จะสังเกตได้ว่าภายในเมือง จะเห็นว่าตึกบังตึกไม่โผล่ออกมา 
เพราะว่าเขามีเทศบัญญัติของเขาในแต่ละปี  เพราะนั่นคือกฎหมาย พรบ.ควบคุม
อาคาร กระผมอยากจะให้สอดคล้องและขอให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกัน และอธิบายให้
พ่ีน้องชาวบ้านทุกคนได้ทราบเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้น าฝ่ายปกครอง 
ส่วนใหญ่คิดจะท าก็ท า ของเราเข้าไปเกี่ยวข้องตรงไหนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่าย
บริหาร ถ้าสร้างอาคารสาธารณะแล้วไม่สนใจ นิ่งดูดาย กระผมโดนมาตรา 157   
คนแรกเลยครับ คนที่สองท่านปลัด คนที่ 3 ท่านผู้อ านวยการกองช่าง คนที่ 4 ก็
อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ทางสภาก็อาจจะเกี่ยวข้องครับเพราะว่ามี
ส่วนในการรับรู้ ถ้าหากว่าท่านนายกหรือท่านปลัดหลับหูหลับตาสักครั้งหนึ่งก็ไม่มี
ปัญหา แตม่ันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าหากว่าตึกนั้นถล่มก็จะต้องมีการสอบสวนขึ้นครับ 
ว่าสร้างข้ึนมาได้อย่างไรผู้ใหญ่บ้านก็ต้องบอกว่าประชุมชาวบ้านแล้ว ชาวบ้านบอกให้
สร้าง ผมก็เลยต้องสร้าง กระผมจะไปเกี่ยวข้องตรงไหนแล้วครับ ก็ต้องโดนถามว่า
แล้วท่านนายกไปหลับหูหลับตาอยู่ที่ไหน ชาวบ้านรู้กันหมดแล้วแต่ท าไมท่านนายกถึง
ไม่ทราบ ก็ต้องโดนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา 157 เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมจึง
ก าชับไปทางท่านปลัด และท่านผู้อ านวยการกองช่าง บอกว่าถ้าใครจะสร้างอะไร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่เกี่ยวกับสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นวัด ศาลาวัด ไม่ว่าจะเป็น
อะไรที่เกี่ยวกับสาธารณะ ขอให้เข้มงวด จะต้องขออนุญาต และถ้ากระผมเห็นแล้วว่า
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ไม่มีการขออนุญาต จะมีหนังสือแจ้งไป ว่าท่านต้องมาขออนุญาต แต่ก่อนที่เราจะ
อนุญาตไดน้ั้น จะต้องได้รับการเซ็นแบบจากวิศวกร เพราะฉะนั้นกระผมจึงต้องแจ้งไป  
แต่ถ้าบ้านใดหรือผู้ใหญ่บ้านบ้านไหน คิดว่าจะสร้างอย่างเดียวแล้วใครจะท าไม 
กระผมก็ไม่ได้ว่า และไม่ได้ห้ามครับ เพราะว่าได้แจ้งไปแล้วถือว่ากระผมได้บอกไป
แล้วครับ แต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมามีคนร้องเรียนขึ้นมาท่านก็ต้องรับไปครับ เพราะฉะนั้น
กับผมก็อยากจะฝากกับท่าน สท.ทั้งหลายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายครับ ช่วยบอก
ชาวบ้าน ช่วยบอกผู้น า ช่วยบอกกับทุกคน ว่าขณะนี้มันว่ากันตามกฎหมายว่ามี
หนังสือสั่งการมาให้ท าเป็นขั้นตอน กระผมก็เคยส่งทางไลน์ให้กับท่านวสันต์แล้วหรือ
ว่าท่านใดอยากจะเห็นหนังสือก็ขอดูได้ที่ส านักปลัด  หรือว่าที่กองช่างนะครับ         
ว่ามีหนังสือสั่งการมาแบบนั้นจริงๆ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องท าตามกฎหมาย     
ถ้าหากว่ามีปัญหาเข้ามาหาผม ผมก็จะพยายามให้พ้นตัวกระผม ส่วนเรื่องของ
ชาวบ้านเรื่องของส่วนตัวจะไปเกี่ยวข้องในส่วนของการกู้เงินกับธนาคารการขอไฟฟ้า
ใช้ครับ ยกตัวอย่างผู้ที่มีความรู้ก็ยังเจอปัญหากับตัวนี้ครับคือไปขอไฟฟ้าใช้ไม่ได้ ถ้า
สามารถสร้างได้ไหม ก็ได้ครับ แต่ว่าถ้าไปเกี่ยวกับสาธารณะเมื่อไหร่ จะไม่ได้เลยครับ 
จะให้ได้เมื่อไหร่ก็ต้องไปจ้างช่างเขียนแบบอีกทีครับ ในอนาคตเทศบาลเราจะมีเทศ
บัญญัติบังคับว่าชาวบ้านทุกคนจะสร้างอะไรจะต้องห่างจากถนน หรือว่าอ่ืนๆที่ผ่าน
ทางสภาและสภาอนุมัติแล้ว ข้อต่อมาครับในเรื่องของถนนชลประทาน ในทุกวันนี้ถ้า
หากว่าเป็นถนนที่เก่ียวกับชลประทาน ถ้าขอมาส่วนมากจะเป็นส่วนตัวที่กระผมจะไป
ท าให้ ก็เลยอยากจะหารือว่างบซ่อมแซมจะใช้ได้ไหม ก็อยากจะขอฝากสักหน่อยครับ  
ส่วนในเรื่องของโครงการที่ขอมาทุกโครงการ กระผมถือว่าเป็นโครงการที่ส าคัญครับ 
และกระผมได้รับทราบกันหมดแล้ว อย่างเช่น คอตัวยูที่ล าเหมืองทุ่งเตรียม ถนนหน้า
บ้านดาบนันต์ ตรงนี้ผมจะน าเข้าเป็นโปรเจคแบงค์ และถ้าได้รับหนังสือแจ้งมาจาก
กระทรวง ทบวง กรม หรือจากเจ้าของงบประมาณ ที่เราพอมีโอกาสจะขอเข้าไปได้  
ส่วนจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องรอดูอีกทีครับ อย่างเช่นถนนสายบ้านแม่ฮวก ถ้าหากว่าจะ
ขอไปก็ขอได้ครับ แต่กลัวว่าจะซ้ าซ้อนครับ ก็เสียดายอีกครับ อย่างที่เราได้ขอไปด่วน
ที่สุดเลย และคิดว่าจะได้แน่ๆ ที่งบประมาณรอบโรงไฟฟ้า เราก็ได้ขอไปงบประมาณ 
4 ล้านบาท เราก็ไม่เข้าเงื่อนไขของเขา เพราะว่าเงื่อนไขจะต้องเกี่ยวกับน้ า และ
งบประมาณจะต้องไม่เกิน 5 แสนบาท ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่กระผมจะน าเข้าโปร
เจคแบงค์ ส่วนโครงการในปีถัดไป ก็ผมอยากจะฝากกับท่านสมาชิกสภาทั้งหลาย 
อยากจะขอให้มองภาพรวมของต าบลไหล่หิน ผมต้องขอขอบคุณไปยังผู้บริหารชุด
ก่อนคือท่านนายกนเรศ ที่ได้สร้างซุ้มและถนนเข้ามาแบบมีฟุตบาท ซึ่งไม่มีต าบลไหน
ในอ าเภอเกาะคาที่เหมือนของเราครับ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของต าบลเราครับ กระผม
อยากให้เรามีวิสัยทัศน์และมุมมองแบบนี้ครับ ถ้าเป็นในสมัยของนายกประจวบก็จะ
ปลูกต้นไม้ ถ้าหากว่าได้รับการดูแลก็จะสวยงาม แต่ปัญหาก็คือเรื่องของการดูแลครับ
ว่าเราจะต้องท ายังไง และมุมที่จะปลูกต้นไม้ ควรจะไปปลูกที่ไหน เรื่องนี้ก็ขอฝากกับ
ท่านสมาชิกสภาทั้งหลายด้วยครับ เรื่องเกี่ยวกับน้ าประปาก็ท าไว้เยอะมาก ต าบลอ่ืน
ในต าบลใกล้เคียงของเรา ถ้าหากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ าเฉลี่ยเงินกันสร้างครับ       
ในต าบลใหม่พัฒนาเรื่องน้ าแทบจะไม่มีเลยครับ ของเรานี่มีแม้กระทั่งขุดลอกล า
เหมือง ในเมื่อถ้าต้องการเราก็ขอให้ได้ แต่ว่าที่เรามานั่งอยู่ด้วยกันในการพัฒนาต าบล
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ไหล่หินจริงๆแล้วเราต้องพัฒนาในภาพรวม ฉะนั้นกับผมก็อยากจะขอฝากในตรงนี้
ด้วยครับ ว่าเราควรจะท าอะไรให้กับต าบลของเรา นอกจากนั้นแล้วเกี่ยวกับในเรื่อง
ของขยะจริงๆแล้วขยะของเรานั้นดัง และก็มีแนวโน้มว่าจะดังมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับ
ต าบลใหม่พัฒนาก็ก าลังจะไปดูงานครับ ก็เป็นการคิดว่าต าบลอ่ืนก็ก าลังจะตื่นตัว 
แล้วในเรื่องของขยะซึ่งทางของเราน ามาแล้วเราก็ต้องน าต่อไปครับ บ้านหมู่ 1 ก็ควร
จะท านะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางเข้าสู่บ้านหมู่ 3 จริงๆแค่การแยกขยะก็เป็นการ
เริ่มต้นที่ดีแล้วครับ จะต้องเป็นขั้นเป็นตอนครับ ในเรื่องขยะนี้กับผมคิดว่าต าบลของ
เราจะท าได้ดีครับเพราะทุกอย่างของเรามีความพร้อมมาก ก็ขออนุญาตรบกวนเพียง
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้ชี้แจงในหลายๆเรื่องครับ ไม่ว่าเรื่องในเทศบัญญัติ เรื่อง 
ประธานสภา ของการสร้างอาคารที่มีปัญหาต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรสามัญเซ็นก่อน ถึงจะ

สามารถท าได้ครับ ส าหรับต าบลของเรา พ้ืนที่เยอะมากครับ ไม่ว่าจะเป็นงาน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ยังไม่ได้สร้าง หรือว่าที่สร้างไปแล้วต้องได้รับการซ่อมแซม ไม่ว่า
เรื่องล าเหมืองฝายทุ่งนา ซึ่งเยอะมาก และล าเหมืองต่างๆมีหลายเส้นมาก เรียนเชิญ
ท่านไพโรจน์ครับ 

นายไพโรจน์  ดวงชัย   - ขออนุญาตครับ เป็นห่วงเป็นใยมากครับ เกี่ยวกับล าแม่น้ ายาว ไม่ได้เอ่ยถึงเลยครับ 
สมาชิกสภา ในการประชุมครั้งนี้ เพราะกระผมไปดูแล้ว ผักตบชวาเยอะมากเลยครับ ขอฝากไป

ทางฝ่ายบริหารดูด้วยครับ ขอบคุณมากครับ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านไพโรจน์ ต่อไปขอเรียนเชิญท่านมงคล ช านาญการครับ 
ประธานสภา 
นายมงคล  ช านาญการ   - ในเรื่องเกี่ยวกับขยะครับ ในเรื่องของการท าป้ายครับ กระผมขอเน้นไปทางบ้าน 
สมาชิกสภา มะกอกครับ ติดป้ายว่าจะปรับแต่ก็ยังมีขยะอยู่ครับ จนตอนนี้จะกลายเป็นบ่อขยะอีก

บ่อแล้วครับ ถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อก็ขอให้เข้าไปดูครับ ขอบคุณครับ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านมงคลครับ ส าหรับเรื่องนี้ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา - ในกรณีต้นไม้น้องมีค่าวัสดุเกษตรอยู่นะครับ มีงบการท่องเที่ยวของเทศบาลอยู่ครับ 
ปลัดเทศบาล  ซึ่งได้แจ้งไปทางส านักปลัดแล้วว่าจะต้องส่งเสริมการท่องเที่ยว  ถ้าหากว่าท าเรื่อง

ขึ้นมา กระผมก็จะอนุมัติให้ครับ เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ใช้วัสดุเกษตรปลูกต้นโกสน   
ส่วนเรื่องผักตบชวา ตอนนี้ทางท่านเจ้าหน้าที่ป้องกันได้ย้ายมาใหม่ ก็ได้น าเสนอให้
นายกอนุมัติแล้วครับ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าครับ ก็คงจะขอแรงช่วยกันท า
นะครับ เราจะท าตั้งแต่ด้านเหนือลงมานะครับตรงฝ่ายตรงปูน ส่วนจากฝายบ้านหมู่ 
6 ถึงบ้านหมู่ 1 ต้องรอน้ ามาครับ ถ้าน้ าไม่มาก็ไม่มีแรงผลักครับ เพราะมันเยอะมาก 
ไม่สามารถใช้คนยกได้ เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอน้ ามาครับ ก็คงจะต้องด าเนินการ
แน่นอนครับ เพราะว่ามีงบประมาณอยู่ครับ ก็คงจะเบิกเป็นค่าอาหารในการ
ด าเนินการ แต่จะท าตรงที่ฝ่ายตรงปูนก่อนครับ ก็คงจะต้องขอทั้งชาวบ้านช่วยกันด้วย
ครับ ถ้าหากจะท าวันไหนจะท าหนังสือแจ้งไปอีกทีครับ จะแจ้งไปทางท่านสมาชิก
สภา ทางผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประกาศครับ ตรงฝายใหม่กระผมก็ให้ฝ่ายป้องกันไปดูแล้ว
ครับ  เป็นวัชพืชที่ไม่ใช่ผักตบชวา แต่ก็จะด าเนินการครับ ส่วนเรื่องของขยะกระผม
คิดว่าอาจจะต้องได้ซื้อกล้องวงจรปิดขนาดเล็กไปวางไว้ เพ่ือไปตรวจดูว่าใครที่เป็นคน
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ไปทิ้ง และแจ้งให้มาเสียค่าปรับครับ กระผมว่าถ้าหากว่าไม่ท าแบบนี้ก็คงจะ
เหมือนเดิมครับ  ขอฝากไปงานท่าน สท.ให้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ช่วยบอก
ชาวบ้านด้วยว่าทางเทศบาลจะปรับแล้ว อาจจะมีคนไปซุ่มดู มีกล้องวงจรปิดไว้
ตรวจจับ แล้วให้เสียค่าปรับกับทางเทศบาล ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านปลัดครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ ์ เชียงพรหม - ในเรื่องของขยะ เบื้องต้นกระผมคิดว่าน่าจะไปคัดก่อนครับ ว่าขยะนั่นมาจากใคร  
นายกเทศมนตรี ก็จะมีหลักฐาน แล้วก็น่าจะมีคนซุ่มดูก่อน แล้วก็มีกล้องไปด้วย ถ้าใครมาทิ้งก็ถ่ายไว้ 

ถ้าหากว่ามันคุ้มค่า ก็อาจจะซื้อกล้องและเป็นกล้องลอย เทศบาลของเราอาจจะมี
กล้องให้หมู่บ้านละตัวก็ได้ ในการท างานบริหารงบประมาณ เราต้องดูถึงความคุ้มค่า
อย่างเช่นก าจัดผักตบชวา กระผมก็คิดไม่ออกนะครับว่าผักตบชวามันให้โทษเราแบบ
ไหน สมมติว่าถ้าหากเราปล่อยให้มันใหญ่เต็มที่แล้วค่อยก าจัด กระผมก็ยกถึงตัวอย่าง
ที่มันคุ้มค่า เพราะว่าผักตบชวา อีก 2 เดือนก็สามารถกลับคืนมาเหมือนเดิมครับ ถ้า
หากว่าชาวบ้านเดือดร้อน ก็ต้องสอบถามเลยครับ ว่าระหว่างก าจัดผักตบชวากับถนน 
จะเลือกเอาอันไหนที่มันคุ้มค่ากว่ากัน อย่าไปตื่นกับมันมากนักครับ ก็ต้องรบกวนกับ
ทางท่านปลัดด้วยครับ ให้พาเจ้าหน้าที่ไปก าจัดด้วยครับ ข้อต่อมาที่จะพูดถึงนะครับ 
ที่อยากจะขี้แจงเพ่ิมในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน เรื่องน้ า เรื่องล าเหมือง เรื่องฝาย 
ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เรายังมีความคิดแบบนี้อยู่ เราจะพลิกสถานการณ์ไม่ได้ครับ 
อย่างเช่นตอนนี้ต าบลเสด็จ แก้ปัญหาทุกปีครับ เรื่องราคาสัปปะรดตกต่ า ถ้าหระผม
เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ว่าเมื่อไหร่นะครับ จะจ ากัดพ้ืนที่ห้ามปลุก ถ้าปลูกมากกว่านี้
จะต้องรับผิดชอบกันเองครับ และรับซื้อตรงนั้น ตั้งตลาดให้กับพ่อค้าแม่ค้า ตอนนี้พอ
สัปปะรดเยอะขึ้นมา อปท. โรงเรียน จนถึงร้านค้าภายในเมืองช่วยกันรับซื้อสัปปะรด 
ร้านาค้าก็ไม่รู้จะท ายังไง ก็ต้องเอาไปแจกโรงเรียน เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้มค่า ถ้า
หากว่าจ ากัดพ้ืนที่อย่างกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เล่ย์ เขาก็จ ากัด
เลยครับ ว่าปีนี้คุณปลุกได้เท่านี้ห้ามเกินกว่านี้ ท าไมประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท าไมต้อง
ปลุกข้าวบาร์เล่ย์ ช่องทางที่งบประมาณการท่องเที่ยวเยอะแยะ แต่ท าไมต้องปลูกข้าว
บาร์เลย์ ก็ได้รับค าตอบมาว่า ถ้าหากว่ามีสงครามเมื่อไหร่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะ
ไม่มีข้าวกิน คือเอาเหตุผลที่จะน าว่าประมาณไปใช้มาพูดให้ชาวบ้านได้ฟัง ว่าเพราะ
อะไรถึงจะต้องปลูก แต่ทางบ้านเราข้าวจะถูกยังไงก็ยังจะปลูกต่อไป กระผมก็ขอ
ยกตัวอย่างของกระผมผมเองนะครับ ท านา 10 ไร่ขาดทุน 2 หมื่นกว่าบาท รัฐบาล
ให้ไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ก็ขาดทุนอยู่ 10,000 บาท ถ้าสมมุติเราคิด
ใหม่ท าใหม่ ท าคนละ 3 ไร่ กระผมคิดว่าข้าวราคาน่าจะสูงขึ้น ถ้าหากว่าทุกคนคิด
แบบนี้ ในทุกวันนี้เราก็ดูได้ครับ ว่าปลูกและกันเยอะแยะ ก็ต้องใช้รถเกี่ยวข้าวเยอะ 
ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าหญ้าก็เป็นที่มาของโรคมะเร็ง นี่คือปัญหาของบ้านเราที่
เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยที่ไม่ได้นึกถึงในภาพรวมภาพกว้าง กระผมได้ไปอบรม
เรื่องของชาวนาเรื่องข้าวที่มหาวิทยาลัยเกษตร เขาก็แนะน าว่าไม่ต้องปลูกข้าวเหมือน
ที่ชาวบ้านปลูก ปลูกแค่ 1 ไร่ แล้วไม่ให้สารเคมี ต้องมีบ่อพักน้ าถาวร ซึ่งเป็นการ
บริหารจัดการที่สูงมาก และมีชุมชนที่เขารองรับในการกินข้าวสะอาดแบบนี้ให้ราคา
สูงมากครับ ถ้าข้าวธรรมดาขายลิตรละ 25 บาท แต่ข้าวสะอาดจะขายลิตรละ 250 
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บาทครับ เราจะท ายังไงให้บ้านเราก้าวไปถึงขั้นนั้นได้ เพราะฉะนั้นเราต้องสร้าง
แนวคิดแบบนี้ให้กับทุกๆคน ก็ขอฝากกับทุกคนด้วยครับ เราลองมาปลุกกระแสดูครับ 
ดูท่านปลัดเป็นตัวอย่างครับ ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อม เห็ดก็ได้กิน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี
มากๆเลยครับ ก็เป็นการจุดประกายให้พวกเราฟังว่าเราจะต้องมีแนวทางแนวคิดแบบ
นี้ที่จะมาพัฒนาบ้านเมืองของเราครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - การประชุมสภาสมัยวิสามัญที ่2 ครั้งที ่1 ประจ าปี 2561 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 
ประธานสภา 2561 ตั้งแต่เวลา 13:30 น. บัดนี้ก็ถึงเวลาละครับ ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก

ทุกท่าน  ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่ได้ประชุมร่วมกัน  ขอปิด
ประชุมครับ 

ปิดประชุม  เวลา  16.00 น. 
 

(ลงชื่อ)สิบต ารวจตรี                       ผู้จดรายงานการประชุม 
              (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 
 (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุธรรม   จ าปา ) 
         

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวสันต์    วรรณมณี ) 
 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร) 
 

(ลงชื่อ)                                กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)                                              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
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 (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 


