
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปี 25๖2 
วันพุธที่  14  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.25๖2 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
*********************************** 

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

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม 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    รักดิษฐ์สกลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12. นางสุชัญญา ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
13. นางสาวพิชญา พัตราภรณ์วิโรจน์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
14. นายประพัฒน์  เยาวรัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
15. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

- ส ำเนำ - 
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16. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธาช านาญงาน 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 11 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖2 เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวดมนต์
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 25๖2        
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ตอนนี้ก็ขอแจ้งเรื่องหนึ่งก่อนนะครับ คือเรื่องท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงตาล 
ประธานสภา จะพาคณะศึกษาดูงานจากต าบลเวียงตาลมาดูงานที่บ้านแม่ฮวกครับ ประมาณ 5๐ 

คนครับ  ในวันที่ 20 นี้ ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงตาลด้วยครับ  ซึ่งจะท าการศึกษาดูงานในช่วงเช้าครับ  
และในอนาคตทุกหมู่บ้านภายในต าบลของเราจะเป็นที่ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะจากต้นทางครับ ซึ่งคาดว่าน่าจะครบทั้ง 6 หมู่บ้านเลยครับ และหลังจากที่มี
การดูงาน ในวันที่ 24 นั้น คณะกรรมการจากบ้านแม่ฮวกจะเป็นวิทยากรให้กับคณะ
อบรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงตาลอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งครั้งนี้ผู้เข้าอบรมน่าจะ
เยอะครับ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เห็นว่าเราได้พัฒนาขีดความสามารถและท าให้ศักยภาพ
ของเราเพ่ิมขึ้นครับ จากที่ผ่านๆมาเราได้เป็นเพียงผู้ฟังแต่เพียงอย่างเดียวครับ ใน
อนาคตไม่ไกลนี้ เราจะได้เป็นผู้ที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากต้นทาง
หรือระบบการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561  
ประธานสภา เมื่อวันพุธที่ 1๔  พฤศจิกายน 2561 ซึ่งสมาชิกทุกท่านคงจะได้รับบันทึกรายงาน

การประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับ จะได้แก้ไขและเพ่ิมเติม ในที่ประชุมและท าการ
รับรองต่อไปนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือว่าตัดออกขอเรียนเชิญ
เสนอต่อที่ประชุมสภาเลยครับ เรียนเชิญท่านมงคล  ช านาญการครับ   

นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมมีความต้องการจะแก้ไขค าพูดของกระผมในหน้าที่ 6 ครับ ค าพูด

ของกระผมในบรรทัดที่ 3 ครับ ตรงค าว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการ ขอให้เติมค าว่า
เฉพาะ หลังค าว่าไม่ใช่ครับ จะได้ว่าโครงการนี้ไม่ใช่เฉพาะโครงการ และตรงค าว่าจะ
จ่ายไปหาเกษตรกร เปลี่ยนเป็น จะจ่ายไปให้เกษตรกรครับ และขอเติมค าว่ากลุ่ม   
ลงในประโยคที่ว่ากระผมในฐานะเป็นหัวหน้า ขอให้เติมค าว่ากลุ่มขยายเขตไฟฟ้า
ต่อท้ายไปด้วยครับ แต่อีกชุดหนึ่งก็คือบรรทัดที่ 6 ครับ ตรงค าว่าล้อมหนองแก้ว 
เปลี่ยนเป็นล้อมกองแก้วครับ บรรทัดลงมาครับขอเปลี่ยนตรงที่นายลัย  นางซอน 
เป็นนายลัย พุทธสอนครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - มีท่านอื่นที่จะแก้ไข บันทึกรายงานการประชุมครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ 
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ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขวาระการประชุม

ครั้งที่ผ่านมานะครับหน้า 21 นับลงไปจากค าพูดของผม ในบรรทัดที่ 18 ครับ ตรง
ค าว่าและได้ให้ช่างไปส ารวจแล้ว ขอตัดค าว่าได้ออกนะครับ หลังจากค าว่าแล้ว ค าว่า
น้ าจะขึ้นจะ บอกให้ตัดออกไปนะครับ และเติมค าว่าจะรับน้ าจากคลองส่งน้ ากิ่วคอ
หมา  ครับ และตัดค าว่ามาไปจนถึงป้อมครับ แล้วเติมค าว่า วัดจากท้องคลอง ตัดค า
ว่ามาถึงสนามได้ต้อง และเติมค าว่าวัดจากท้องของมีความสูง ต่อไปนะครับค าว่าผม
ถึงได้ตัดสินใจท าด าเนินการ เปลี่ยนค าว่าท าเป็นให้ครับ ต่อไปนะครับตัดค าว่าแต่
ขณะนี้น้ ามันเยอะและ ขอให้ตัดออกนะครับ และเติมค าว่าซึ่งขณะนี้มวลน้ ามามาก 
ระดับน้ าจึงสูงกว่า  1 เมตร 50 เซนติเมตร ผมจะอ่านข้อความทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
นะครับ  จากบรรทัดที่ 18 ครับ ซึ่งกระผมได้ให้ช่างไปส ารวจแล้วนะครับ จะรับน้ า
จากคลองส่งน้ ากิ่วคอหมามีความสูง 1 เมตร 50 เซนติเมตร ผมจึงตัดสินใจ
ด าเนินการซึ่งขณะนี้มวลน้ ามามากระดับน้ าจึงสูงกว่า 1 เมตร 50 เซนติเมตร ครับ  
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - มีท่านอื่นที่จะแก้ไข บันทึกรายงานการประชุมครับ ถ้าหากว่าไม่มีแล้ว กระผมจะขอ 
ประธานสภา มติจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย

สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่  ๑  ประจ าปี 2561 ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมและตัดออกแล้วครับ 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ 
    ประจ าปี  2561  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1 พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 และ

ก าหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี พ.ศ. 256๓  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ซึ่งปีที่ผ่านมาในป ีพ.ศ. 2561 นั้น เราได้ก าหนดการประชุมสภาสมัยแรกในเดือน 
ประธานสภา กุมภาพันธ์ครับ สมัยที่ 2 ในเดือนพฤษภาคมครับ สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคมครับ และ

สมัยที่ 4 นั้นเดือนพฤศจิกายนครับ  และก าหนดการประชุมสภา สมัยแรกของปี 
2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ในครั้งนี้ครับ มีท่านอ่ืนจะเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมการประชุม 
ซึ่งก าหนดว่าไม่น้อยกว่า 4 ครั้งครับ ขอเรียนเชิญน าเสนอต่อที่ประชุมเลยครับ เรียน
เชิญท่านมงคล  ช านาญการครับ 

นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ก็ผมขอเสนอให้คงเดิมครับ เหมือนกับปี พ.ศ.2561 ครับ ก็คือ

ก าหนดการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน
ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านมงคล  ช านาญการครับ ที่ได้เสนอให้คงเดิมครับ ท่านอ่ืนเสนอเป็น 
ประธานสภา อย่างอ่ืนไหมครับ เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมก็ขอก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 

พ.ศ. 2562 และก าหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี พ.ศ. 
256๓ 
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ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี พ.ศ. 256๓ 
จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวะระท่ี 4  เรื่องพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2652  

 4.1 พิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2562 โครงการปรับปรุงผิวถนนและผิวลานด้วยแอสฟัลติกส์คอนกรีต บริเวณ
หน้าวัดเข้าซ้อน หมู่ 1 ต าบลไหล่หิน 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญท่านนายก ได้ชี้แจงในที่ประชุมได้รับทราบครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตเสนอญัตติ ต่อที่ประชุมสภาในวันนี้

ครับ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

โครงการปรับปรุงผิวถนน ผิวลานด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าวัด
เข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน  

หลักการและเหตุผล ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการ
ปรับปรุงผิวถนนและผิวลานด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณหน้าวัดเข้าซ้อน       
หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน 

เนื่องด้วยเทศบาลต าบลไหล่หินได้จัดท า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้รายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
หน้าที่ 48 ถึงหน้า 54 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  รายการโครงการปรับปรุงผิวถนนและผิวลานด้วยแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต บริเวณหน้าวัดเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 300,600 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงผิวถนนและผิวลานด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าวัดเข้าซ้อน 
หมู่ที่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 197 เมตร หนา 0.05 
เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 591 ตารางเมตร ลานกว้างเฉลี่ย 4.4 เมตร ยาวโดย
เฉลี่ย  78 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 339 ตารางเมตร มีพ้ืนที่
รวม 930 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หินและ     
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ ทฐ2-303  
เนื่องจากได้เพ่ิมประมาณการความยาวโครงการก่อสร้างอีก จึงขอเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงผิวถนนและผิวลานด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าวัดบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อย 3 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 197 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  591 ตาราง
เมตร กว้างเฉลี่ย 4.40 เมตร ยาวโดยเฉลี่ย  77.0 5 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 339 ตารางเมตร มีพ้ืนที่รวม 930 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
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แบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หินและแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ ทฐ.2-303 ซึ่งตามระเบียบข้อกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3  ปีพ.ศ 2543 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าในลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นนั้น  กระผมจึงขอ
เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายตามหลักการและเหตุผลข้างต้น เพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาครับ มีท่านอื่นจะซัก 
ประธานสภา ถามเพ่ิมเติมไหมครับ ขอเรียนเชิญท่านเลขาได้ชี้แจง เพ่ิมเติมครับ 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ ที่ได้เสนอญัตติต่อสภาในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่า โครงการนี้ ทางกอง

ช่างได้จัดท าราคากลางที่จะเสนอให้ทาง ฝ่ายพัสดุด าเนินการครับ และปรากฏว่าทาง
ฝ่ายพัสดุได้ไปคิด ความกว้างและความยาวต่างๆแล้ว ซึ่งมันได้ไม่พอดีกับตัวเลขครับ 
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องน าเข้าสภาเพ่ือที่จะให้การค านวณตัวเลขได้ลงตัวพอดีครับ    
ซึ่งพ้ืนที่การก่อสร้างจริงๆแล้ว น่าจะใกล้เคียงกันครับ เพราะว่าเป็นความยาวโดย
เฉลี่ย แต่ถ้าหากว่าเราสร้างแล้วแต่ว่าไปวัดพ้ืนที่แล้วมันไม่ได้ตรงตามตัวเลขนั้น  
ปัญหาก็จะตามมาในภายหลังครับ เช่น ถ้าหากว่าเราเซ็นสัญญาไว้ที่ 77 เมตร      
แต่ว่าสร้างได้ยาวกว่าคือ 77.10 เมตร มันก็ไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าหากว่าเราเซ็น
สัญญาไว้ที่ 78  เมตร แต่วัดพ้ืนที่ได้แค่ 77.50 เมตร เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจรับไม่ได้
เพราะว่ามันผิดครับ ก็เลยต้องขอน าเข้าสภาเพ่ือที่จะให้สภาได้พิจารณาให้ถูกต้องตาม
ระเบียบครับ เพ่ือเวลาตรวจรับงานจะได้ไม่มีปัญหาครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านปลัดครับที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมอยากจะขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ     

จากที่ท่านเลขาสภาได้น าเสนอไปเมื่อกี้ครับ สืบเนื่องมาจากตัวเลขผิดพลาดตรงนี้มัน
เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์และระบบคนพิมพ์นะครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านเคยสัมผัส 
ลักษณะจากความเป็นจริงของ การใช้คอมพิวเตอร์ ถ้าท่านลองพิมพ์ 77.5 เลขมันจะ
ตีไปที่ 78 เนื่องจากถูกบังคับว่าไม่ให้มีจุด พอตัวเลขขึ้นจุด 5 นั้น ก็จะกลายเป็น  
78 ทันทีครับ ส่วนคนพิมพ์ก็ผิดที่ไม่ตรวจตัวเลขครับ กระผมจึงขอน าเสนอเพ่ือให้ทุก
ท่านได้เข้าใจปัญหาตรงนี้ครับ ซึ่งถ้าหากเราน าตัวเลขไปคูณกันแล้วพ้ืนที่ก็จะได้ ไม่
ตรงกันครับ และเราก็ได้หาเหตุผลว่าท าไมถึงเป็นแบบนี้ครับ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว
เนื้องานจะได้เท่าเดิมครับ งบประมาณเท่าเดิมครับ เพียงแต่ผิดพลาดตรงที่ตัวเลขตรง
นี้ครับ จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงครับ เพ่ือโปรดพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านนายกนะครับ  มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมครับ 
ประธานสภา ถ้าหากไม่มีครับผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ 
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ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงผิวถนนและผิวลานด้วยแอสฟัล
ติกส์คอนกรีต บริเวณหน้าวัดเข้าซ้อน หมู่ 1 ต าบลไหล่หิน จ านวน 12 เสียง     
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวะระท่ี 5  เรื่องพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ านวน 300,000 บาท และโครงการปรับปรุง    
ภูมิทัศน์บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ต าบลไหล่หิน จ านวน 50,000 บาท 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
ประธานสภา ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ านวน 300,000 บาท และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านแม่

ฮวก หมู่ที่ 3 ต าบลไหล่หิน จ านวน 50,000 บาท ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจง
ญัตติต่อที่ประชุมครับ ขอเรียนเชิญครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขออนุญาตเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่

หินได้พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562          
มีรายการดังนี้ครับ 

1. ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แผนงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในหมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
หลักการและเหตุผล  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน 300.๐๐๐ บาท  

เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ใน
รายจ่ายของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้ก าหนดรายจ่ายในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เนื่องจากเพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุงระบบ
ระบายน้ า ค่าปรับปรุงถนน ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างดังนี้ 

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายมาจากในงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  จ านวน 
300,000 บาท ประมาณคงเหลือก่อนโอน 300,000 บาท โอนลดเป็นเงิน 
300,000 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธาและงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการค่า
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บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท รวมเป็นเงินโอนทั้งสิ้น 300,000 บาท 

2. โครงการปรับภูมิทัศน์บ้านแม่ฮวกหมู่ท่ี 3 ต าบลไหล่หิน  
หลักการและเหตุผล  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการปรับ
ภูมิทัศน์บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ต าบลไหล่หิน เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท 

เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ในรายจ่ายของ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ไม่ได้ก าหนดรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการปรับภูมิทัศน์บ้านแม่ฮวก 
หมู่ที่ 3 ต าบลไหล่หิน เนื่องจากประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการปรับ
ภูมิทัศน์บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ต าบลไหล่หิน  เนื่องจากหมู่บ้านแม่ฮวกเป็นหมู่บ้าน
ปลอดขยะและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน จึงต้องพัฒนาหมู่บ้านที่ยั่งยืนพร้อมควบคู่
กันไปกับการให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการปรับภูมิ
ทัศน์เพ่ือยกระดับหมู่บ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ศึกษาดูงานที่ส าคัญของ
ต าบลไหล่หินต่อไป  ดังนั้นจึงขออนุมัติเงินงบประมาณไปจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อวร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับภูมิ
ทัศน์บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ต าบลไหล่หิน ดังนี้  

1. โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไปในหมวดเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงานจ านวน 50,000 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,295,160 บาท โอนลดเป็นเงิน 50,000 บาท 
ประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 2,245,160 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการปรับภูมิทัศน์บ้านแม่ฮวก 
หมู่ที่ 3 ต าบลไหล่หิน โอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน 50,000 บาท
รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น 50,000 บาท  

ซึ่งตามระเบียบกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 13 พ. ศ. 2552 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการ
จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(2)และ(3) พ.ศ 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  ดังนั้นกระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หินเพ่ือขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562     
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามหลักการและเหตุผลค า
ชี้แจงข้างต้น  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกนะครับที่ได้ชี้แจงญัตติการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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ประธานสภา งบประมาณ พ.ศ.2562 ส าหรับค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จ านวน 300,000 บาท และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3    
จ านวน 50,000 บาทครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ
ครับ เรียนเชิญท่านประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ครับ 

นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์  - เรียนทา่นประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารทุกท่านครับ  ส าหรับตัวกระผมมีความคิดว่าในข้อ 2 นั้น กระผมก็เห็นด้วย

ครับ  ซึ่ งบ้านแม่ฮวกเป็นหมู่บ้านที่บุกเบิกเกี่ยวกับการท าการคัดแยกขยะ           
เป็นหมู่บ้านแรกภายในต าบลของเราครับ แต่ค าว่าปรับภูมิทัศน์นั้น มันกว้างเกินไป
ครับ ผมก็อยากจะทราบว่าจะน าเงินงบประมาณนี้ ไปท าในเรื่องใดบ้างครับ   
ยกตัวอย่างเช่นน าไปซื้อต้นไม้มาปลูกริมถนนหรือซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับปลูกพืชผักสวน
ครัว  ก็ขอให้ชี้แจงด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณทา่นประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์ครับ ขอเรียนเชิญท่าสุวรรณครับ 
ประธานสภา  
นายสุวรรณ   ศรีวิชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่านครับ  กระผมขอชี้แจงนะครับในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ของ

บ้านแม่ฮวกนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าส าเร็จลุล่วงไปแล้ว 40 เปอร์เซ็นต์ครับ         
ซึ่งในงบประมาณ 50,000 บาทนี้  ก็จะไปเสริมในเรื่องของค่าปูน ค่าทราย ค่าหิน
และค่าเหล็กครับ ซึ่งก็อาจจะท าในเรื่องของสวนหย่อมด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านสุวรรณ ศรีวิชัยครับ กระผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ในเรื่องของ 
ประธานสภา สถานที่ก็คือตรงที่สามแยกทางเข้าหมู่บ้านครับ ซึ่งเราได้ท าสวนหย่อมและจัดท าป้าย

หมู่บ้านด้วยครับ ซึ่งตอนนี้ก็ได้เริ่มสร้างมาหลายวันแล้วครับ ซึ่งคนงานก็คือประชาชน
ในหมู่บ้านแม่ฮวกนั่นแหละครับ  มีท่านอ่ืนจะซักถามเพ่ิมเติมไหมครับ ขอเรียนเชิญ
ท่านปลัดครับ 

ส.ต.ต.สุบิน   จีนา - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ ขอชี้แจงในเรื่องของหัวใจหลักของการปรับภูมิทัศน์ครั้งนี้ครับ อย่างที่

ท่านนายกได้น าเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาครับ  ก็คือเราจะยกระดับของบ้าน      
แม่ฮวกของเรานั้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นสถานที่ศึกษาและดูงาน  ทางบ้านฮวกก็
มีความคิดว่าเราน่าจะต้องท าจุดที่ส าคัญของบ้านแม่ฮวกครับ  เพ่ือที่จะให้คนที่มาดู
งาน มาถ่ายรูปและสามารถเผยแพร่ลงในอินเทอร์เน็ตได้ครับ ซึ่งถือว่าเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และเป็นการกระจายกิจกรรมของบ้านแม่ฮวกของเราให้เป็นที่รู้จักครับ  
ซึ่งโครงสร้างในการท านั้นก็จะประกอบด้วยพวกของใช้ต่างๆ อย่างเช่น กระป๋อง
กาแฟ หรือเศษวัสดุที่สามารถน ามารีไซเคิล ซึ่งเราก็จะน ามาท าเป็นโครงสร้าง
ประกอบกับในบางส่วนเราก็ต้องปลูกต้นไม้ ซึ่งถ้าหากว่ามีแต่ขยะเพียงอย่างเดียวนั้น
ก็จะไม่สวยงามครับ ก็เลยต้องมีการปลูกต้นไม้เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจุดส าคัญก็คือเรา
อยากให้คนที่มาดูงานนั้นได้เห็นว่าขยะก็สามารถน ามาท าให้เกิดความสวยงามได้ครับ 
ซึ่งก็เป็นความตั้งใจของชาวบ้านแม่ฮวกครับ ส่วนค่าแรงเราก็ไม่ได้จ่าย ส่วนมากแล้ว
จะซื้อแต่เพียงวัสดุครับ  แต่ในการเบิกจ่ายวัสดุนั้นเราก็จะต้องขอสภาเพ่ือที่จะท าเป็น
โครงการครับ ซึ่งจากที่ผมได้ลงพ้ืนที่ไปสอบถามกับทางบ้านแม่ฮวกนั้นก็ได้ค าตอบว่า
เราก็เสียกับต้นไม้ไปเยอะพอสมควรครับ ซึ่งเราก็ถือว่าเงินส่วนนี้เราก็น าไปสมทบกับ
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หมู่บ้าน ซึ่งในระเบียบจริงๆแล้วเราไม่สามารถเบิกจ่ายให้กับหมู่บ้านโดยตรงได้  
เพราะฉะนั้นก็จ าเป็นจะต้องขอสภาเพ่ือจัดท าเป็นโครงการประเภทที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านปลัดครับ มีท่านอื่นจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีแล้วครับผมจะ 
ประธานสภา ขอมติจากท่ีประชุมนะครับ 
ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ านวน 300,000 บาท        
และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ต าบลไหล่หิน จ านวน       
50,000 บาท จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง  

ระเบียบวะระท่ี 6  เรื่อง หารือการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุมครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมขออนุญาตน าเสนอในที่ประชุมในเรื่องของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2548 เพ่ือให้การบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านที่เป็น
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้บริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีพ และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบบริหาร
กิจการและบ ารุงรักษาประปาหมู่บ้านในเชิงธุรกิจด้วยตนเอง  อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 มาตรา 5 และ
มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล          
พ.ศ. 2537 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ า น า จ ใ ห้ แ ก่ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ . 2542 ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบดังต่อไปนี้ 

1.ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการ
และบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 

2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

3.บรรดาระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งอ่ืนซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน  

หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป ข้อ 4 ในระเบียบนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ระบบประปาบ้านหมายถึงระบบที่
เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่หมายความรวมถึงระบบประปาที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวง หรือกิจการ
ประปาละที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการประชาชนและอยู่
ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หมู่บ้านหมายความว่า
หมู่บ้ านหรือชุมชนที่ ตั้ งอยู่ ใน เขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่ วนต าบล            
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ตามหลักเกณฑ์การแบ่งเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย แหล่งน้ าดิบ
หมายความว่าแหล่งน้ าใต้ดินหรือ แหล่งน้ าผิวดินที่ใช้ส าหรับ ผลิตประปาหมู่บ้าน  
สมาชิกผู้ใช้หมายความว่า ผู้ที่ยื่นความประสงค์จะใช้น้ าประปาหมู่บ้านตามข้อ 23   
คณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกผู้ใช้ประปาให้ท าหน้าที่บริหารกิจการ
และบ ารุ งรักษาระบบประปา ประธานกรรมการ  หมายความว่า  ประธาน
กรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น
หมายความว่า นายกเทศมนตรี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 5  ให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัย
ปัญหาก าหนดข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  ให้ขอท าความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือยกเว้น
และปฏิบัติตามระเบียบนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นการปฏิบัติข้อ 1 ข้อใด
ตามระเบียบนี้ ก็ได้ 

หมวดที่ 2 การบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ข้อ 6 ให้
มีคณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านโดยเลือกตั้งจาก
สมาชิกผู้ใช้ประปาของระบบประปาหมู่บ้านแห่งนั้นๆโดยมีจ านวนตามสมาชิกผู้ใช้น้ า
ส่วนใหญ่ก าหนด ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 7 คน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของ
กิจการประปาหมู่บ้าน เป็นผู้ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ให้กรรมการคัดเลือกกันเองให้มีประธานกรรมการ 1 คน 
รองประธานกรรมการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน เลขานุการ 1 คน โดยให้ประธาน
คณะกรรมการเป็นผู้แทนคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการกิจการประปาดังนี้ 

1.ขอระเบียบใช้บังคับในการบริหารกิจการประปาโดยระเบียบดังกล่าวจะมี
ผลบังคับก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของระบบ
ประปาแล้ว 

2.บริหารกิจการประปาให้เป็นไปตามข้อบังคับให้เกิดความก้าวหน้าและ
บริการประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

3.พิจารณาอนุญาตหรืองดจ่ายน้ าให้สมาชิกโดยค านึงถึงความประโยชน์ของ
กิจการประปาเป็นหลักแต่การงดจ่ายน้ าให้สมาชิกต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเว้นแต่กรณี ตามข้อ 27  

4.จัดท ารายงานการด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและ
รายงานการด าเนินงานให้สมาชิกผู้ใช้น้ าทราบตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 

5.ควบคุมดูแลการท างานของเจ้าหน้าที่ของกิจการประปา 
6.จะท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในกรณีที่  รายได้ของกิจการประปา ไม่ เ พียงพอต่อการด าเนินงาน  
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คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาในการบริหารกิจการ
ประปาก็ได้  

7.บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ าประปาให้เป็นกรรมการต้องมี
คุณสมบัติดังนี้  

7.1.มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
7.2.มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจ าและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน

หมู่บ้านหรือชุมชนนั้นติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วัน และเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ าของ
กิจการประปาที่ตนด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

7.3.เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม  
8.บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิ์ได้รับการ

เลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ าประปาให้เป็นกรรมการคือ  
8.1.เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช  
8.2.หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 
8.3 ติดยาเสพติดให้โทษ 
8.4 เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่าเป็นการท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในองค์การราชการ 

9. กรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วันละไม่ได้ 

10. กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
1๐.1 ถึงเข้าออกตามวาระ   
๑๐.2 เสียชีวิต   
๑๐.3 ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการกรณีที่ยังไม่มี

ประธานกรรมการหรือประธานคณะกรรมการขอลาออกให้ยื่นใบลาออกต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  

๑๐.4 ไปเสียจากหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น  
๑๐.5. ปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 7 หรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อ 8 6  ต้องโทษจ าคุกการกระท าผิดในคดีอาญายกเว้นการกระท าผิด ต้องโทษ
หรือกระท าผิดโดยประมาท 7 กรณีกรรมการ ว่างลงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ต่อกรรมการที่
เหลือพ้นจากต าแหน่ง  

11. กรณีการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจาก ทุกวันละน้อยกว่าหรือเท่ากับ
กึ่งหนึ่ง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ต าแหน่งนั้นว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่ง ได้เพียงเท่านี้เวลาที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง ต้นแทนเว้นแต่กรณีต าแหน่งที่ว่างลงมีวาระที่เหลือไม่ถึง 180 วัน
จะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างก็ได้ 

12. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม 

13. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่
ประชุมชี้ขาดหน้าถือให้เป็นที่สุด  
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14. ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษามีสิทธิ์เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นใดๆก็ได้แต่ไม่มีสิทธิ์ลงมติ 

15.ให้ประธานกรรมการส่งรายงานการประชุมให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันประชุม 

หมวดที่ 3 การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 
16.กิจการ ประปาหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมอบให้คณะกรรมการด าเนินการบริหารจัดการ 
17.ภายใต้ข้อบังคับข้อ 6 การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านให้ด าเนินการให้

เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
18.ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งให้

เป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการประปาโดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาให้
สามารถจ่ายน้ าประปาได้ จัดเก็บค่าน้ าจะท าบัญชีและด าเนินการอ่ืนๆตามที่
คณะกรรมการก าหนดโดยให้ได้รับค่าจ้างตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยความ
เห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

19.การออกระเบียบวาระบังคับของกิจการประปาจะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากสมาชิกผู้ใช้น้ าประปาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกผู้ใช้ประปา 
โดยจะต้องไม่ขัดข้อก าหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

20.การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ าต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกผู้ใช้น้ าทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

21.กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของการประปา ช ารุดเสียหายให้ถือเป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเว้นแต่กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ระบบประปาช ารุดเสียหายเกินความสามารถของคณะกรรมการในการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาให้ถือเป็นหน้าที่ขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา ให้ระบบการประปาสามารถใช้ได ้ 

22.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ ารุงรักษาแหล่งน้ าดิบและระบบประปา
หมู่บ้านให้สะอาดและมีปริมาณเพียงพอที่จะใช้ผลิตน้ าประปาของกิจการประปา
หมู่บ้านอยู่เสมอ  

23.ผู้ประสงค์จะใช้น้ าประปาหมู่บ้าน ต้องยื่นความประสงค์ขอใช้น้ าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ  

24.ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าค่าปรับค่าติดตั้งวัดน้ า ให้เป็นไปตาม
คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

25.การติดตั้งมาตรวัดน้ าต้องติดตั้งไว้ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้หรือ
ห่างจากรั้วไม่เกิน 1 เมตร  

26.ผู้ใดที่ท าให้ทรัพย์สินของระบบประปาหมู่บ้านเสียหายผู้นั้นต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่กิจการประปาหมู่บ้าน  

27.ผู้ใดโดยทุจริตเอาน้ าประปาหมู่บ้านจะใช้หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลข
ในมาตรวัดน้ าหรือกระท าการใดๆก็ตามเพ่ือ เอาน้ าประปาหมู่บ้านไปใช้ให้งดจ่ายน้ า
ทันทีและต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กิจการประปาหมู่บ้านและให้คณะกรรมการ โดย
ได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแจ้งความด าเนินคดี  
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การด าเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการด าเนินคดีกับ
ผู้ท าให้ทรัพย์สินของระบบประปาหมู่บ้านเสียหายตามข้อ 26   

28.กรณีที่มีการยกเลิกการใช้น้ าหรือโอนให้ผู้อ่ืนต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและและได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการเสียก่อนจึง
สิ้นสุดการเป็นผู้ใช้น้ ามิฉะนั้นจะถือว่าเป็นอย่างผู้ใช้น้ าอยู่และจะต้องรับผิดชอบจ่าย
ค่าน้ าตามที่คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายเรียกเก็บ 

29.ระยะเวลาในการเก็บค่าน้ าระยะเวลาในการช าระค่าน้ าให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

30.ระบบประปาหมู่บ้านอาจมีรายได้ดังนี้ 
๓๐.1.เงินค่าน้ า 
๓๐.2.เงินค่าธรรมเนียมเงินค่าปรับ  
๓๐.3.เงินบริจาค  
๓๐.4.เงินที่ได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
31. ระบบประปาหมู่บ้านอาจมีรายจ่ายดังนี้ 
๓๑.1.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับระบบผลิตน้ าประปาระบบจ่าย

น้ าประปา การบ ารุงรักษาซ่อมแซมการขยายกิจการประปา  
๓๑.2.รายจ่ายในการบริหารกิจการประปาซึ่งค่าจ้างเจ้าหน้าที่ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ 
๓๑.3.ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเช่นค่าเบี้ย

ประชุมหรือค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปา
โดยความเห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๓2.ให้คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายให้เก็บรักษาเงินของกิจการ
ประปาน ารายได้จากกิจการประปาฝากธนาคารในนามกิจการประปาทั้งจ านวน 
ภายในวันที่ได้รับรายได้ ถ้าฝากในวันที่มีรายได้ไม่ทันให้น าฝากธนาคารในวันท าการ
ถัดไปทั้งจ านวน หากมีความจ าเป็นต้องเก็บรักษาเงินไว้จ่ายในกรณีเร่งด่วนให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการโดยความเห็นชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด กรณี
ท้องที่ใดไม่มีธนาคารในพ้ืนที่ให้น ารายได้ดังกล่าวฝากคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

33.ให้คณะกรรมการก าหนดตัวบุคคลในคณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจเบิก
จ่ายเงิน ประปาหมู่บ้านจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน  

34.การเบิกจ่ายเงินของกิจการประปาหมู่บ้านต้องลงลายมือชื่อการเบิก
จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน ของผู้มีอ านาจเบิกจ่าย  

35.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดรูปแบบการท าบัญชีกิจการประปา
หมู่บ้านแก่คณะกรรมการโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการเงินและ
บัญชีในระยะเวลาตามที่สมควรหากพบข้อบกพร่องให้แจ้งคณะกรรมการด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง 

36.ให้คณะกรรมการจัดท าบัญชี รายได้และรายจ่ายกิจการประปาหมู่บ้าน
รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ ง  ประกาศ                  
ณ วันที่  12 ตุลาคม 2548 นายสมชาย  สุนทรวัฒน์ ปฏิบัติราชการแทน
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรูปแบบการบริหารกิจการประปาก็มีรูปแบบ
ตามที่เอกสารที่ทุกท่านมีอยู่ครับที่กระผมอ่านให้ทุกท่านได้ฟังทั้งหมดนี้ก็เพ่ือจะให้
ท่านสมาชิกสภา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ว่าการด าเนินกิจการประปาจะต้อง
เป็นไปตามระเบียบนี้ซึ่งมีบางข้อ ที่ผมก็ยังสงสัย อยากจะปรึกษาทางท่านเลขาครับ   
มีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่า ระบบประปาหมู่บ้านหมายถึงระบบประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่หมายความรวมถึง การประปาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค  การประปานครหลวง หรือกิจการประปาละ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น หรือให้บริการ และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวรรคหลังนี้ครับ หมายความว่ายังไงครับช่วย
ตีความหน่อยครับ 

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

ท้องถิ่นอ่ืนก็เข้าใจผิดครับ กิจการประปาหมู่บ้านนั้น เป็นกิจการที่มีทรัพย์สินทั้งหมด
เป็นของเทศบาลครับ ทุกหมู่บ้านที่ที่ใช้อยู่นั้นความจริงเป็นของเทศบาลทั้งหมดครับ  
ที่เป็นของเทศบาลเพราะว่าเราได้รับ ถ่ายโอนมาตามพระราชบัญญัติ กระจายอ านาจ 
ปี 2542  แต่ด้วยความที่กิจการประปาหมู่บ้านที่บริหารมาดั้งเดิมนั้น เกิดก่อน
พระราชบัญญัติ 2542 เราก็เลยไม่ไปแตะเพราะไม่อยากให้มีปัญหาครับ พอถ่ายโอน
มาให้เทศบาลทั้งหมด ทรัพย์สินทั้งหมดจึงเป็นของเทศบาลครับ หลังจากนั้นมาก็เลย
ออกกฎหมายตัวใหม่ พ.ศ.2548  ก็คือ พระราชบัญญัติที่นายกได้เสนอไปเมื่อกี้ครับ 
ว่าให้มีความชัดเจนมากขึ้น จะต้องบริหารยังไง ที่นายกถามว่ากิจการประปาหลักที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งข้ึนหมายความว่าบางเทศบาลอย่างเช่น เทศบาลป่า
ตันนาครัว มีแผนกกิจการประปาเป็นของตนเอง ซึ่งการด าเนินการในรูปแบบนั้นเขา
จะมีกองการประปาแยกออกมาครับ ซึ่งจะมีผู้อ านวยการกองมีนายช่างประปา มี
พนักงานเก็บมาตรน้ า มีพนักงานการเงินและบัญชี แต่กิจการประปาหมู่บ้านในพ้ืนที่
ของเราทั้งหมด ความจริงจะต้องเข้าสู่ระบบนี้เหมือนกันทั้งหมดครับ นั่นหมายความ
ว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประปานั้นเป็นของเทศบาลทั้งหมดครับ ซึ่ง
จริงๆแล้วเราจะต้องเป็นคนเข้าไปด าเนินการนะครับ แต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้เข้า ไป
ด าเนินการ เพียงแต่ว่าการตื่นตัวในการบริหารกิจการประปาเกิดขึ้นในปีนี้เพราะว่า
เราได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2561 โดยได้ประปามาทั้งหมด 2 ตัว 
คือประปาบ้านหมู่ที่ 1 และประปาบ้านหมู่ที่ 2 และนับตั้งแต่จากนี้ไปหน่วยงาน
ตรวจสอบจะเข้ามาตรวจสอบครับนั่นก็คือว่าส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะเข้ามา
ตรวจของเราครับ ก็คือจะเรียกดูบัญชีทั้งหมด ว่างานกิจการประปามีการบริหารเป็น
ยังไงเงินไปอยู่ที่ไหน จะเช็คทั้งหมดครับ เพราะฉะนั้นในรอบที่ผ่านมาก็เกิดการลังเล
และสงสัยกันว่ากิจการประปา มีความเป็นมายังไงท าไมถึงไม่ท า ก็เลยต้องเข้าหารือ
กับทางสภาครับว่าเราจะด าเนินการหรือว่าท าให้มันถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งจะมีอยู่ 2 
รูปแบบคือ 1 มอบให้หมู่บ้านด าเนินการตามระเบียบ ก็คือต้องมีคณะกรรมการไม่
น้อยกว่า 7 คน และให้หมู่บ้านบริหารจัดการกันเองครับ และท าการเลือกตั้ง
คณะกรรมการใหม่ แต่รูปแบบที่ 2  ถ้าเทศบาลเข้าไปบริหารจัดการ เทศบาล
สามารถเข้าไปด าเนินการได้ 2 อย่างก็คือ  1 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปด าเนินการ
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เลยหรือว่าจะเลือกตั้งก็ได้ แต่ถ้าหากว่าเทศบาลเข้าไปด าเนินการเอง ปัญหาก็จะ
เกิดขึ้นก็คือเทศบาลจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในเรื่องของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีช่าง
ประปา จะต้องแต่งตั้งพนักงานจดมาตรน้ า แต่ถ้าหากว่าเรา บริหารโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นใหม่ทั้งหมด แต่จะประชุมได้นั้นจะต้องเชิญสมาชิกผู้ใช้น้ าทั้งหมด 
มาประชุมกันก่อนครับเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ แต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าระเบียบ
การดูแลกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 เขาจะให้อ านาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นค่อนข้างสูงมากครับ หมายความว่าถ้าหากว่าคณะกรรมการประปา จะ
ด าเนินการอะไรก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากท้องถิ่นก่อนครับถึงจะท าได้ครับ ซึ่ง
หลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกับทางสภา เราก็คงจะต้องเชิญผู้น าหมู่บ้าน มาคุยกันใน
เรื่องระเบียบตรงนี้ก่อนครับถึงจะลงประชุมหมู่บ้านได้ เขาจะให้อ านาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสูงครับ ตั้งแต่แจ้งความด าเนินคดี และที่ส าคัญกิจการหมู่บ้าน
จะต้องรายงานให้นายกทราบ ถึงเรื่องการเงินและทุกอย่างครับ แต่หมู่บ้านของเราไม่
มีเลยครับ ถ้าจะให้ดูระเบียบก็ ข้อที่ 36 ครับ ข้อสุดท้าย ให้คณะกรรมการจัดท า
บัญชีรายได้และรายจ่ายกิจกรรมประปาหมู่บ้านให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง แต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบนี้เลย ซึ่งถ้าหากพูดกันแล้ว
โดยหน้าที่และอ านาจเราจะต้องเข้าไปดูแลครับ แต่ว่าการที่เราจะเข้าไปดูแลนั้นเรา
จะท าโดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินการท า บริหารดูแลกันเองหรือว่าจะให้ทาง
เทศบาลเข้าไปดูแลทั้งหมด แต่ทางจังหวัดไม่ควรให้เทศบาลท าเองแต่ควรให้หมู่บ้าน
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลกันเองโดยให้เทศบาลเป็นผู้ก ากับดูแล ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าถ้าหากว่า มีการช ารุดเล็กๆน้อยๆจะให้ชาวบ้าน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ซ่อมกันเองหมดเลยครับ แต่ถ้าหากเกิน ความสามารถก็ให้ถือเป็นหน้าที่ของเทศบาล
ครับที่จะต้องเข้าไปด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือที่จะให้สามารถใช้งานได้ รายงานระเบียบ
ปี 2548 จะเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติและชัดเจนในทุกเรื่องครับ หลังจากที่หารือใน
ประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว เทศบาลของเราจะต้องลงไปด าเนินการเรื่องนี้ครับ แล้ว
จะต้องเชิญสมาชิกผู้ใช้น้ าทั้งหมด ให้มาประชุมกันเพ่ือที่จะเข้าไปบริหารจัดการ
ทั้งหมดครับ ซึ่งเราไม่ได้ด าเนินการทั้งหมดครับแต่ว่าทางเทศบาลจะท าการเป็นพ่ี
เลี้ยงคอยดูแล ส่วนการด าเนินงาน ของแต่ละหมู่บ้านจะเป็นแบบไหนก็ต้องรายงาน
ให้ทางเทศบาลทราบทุกๆเดือนครับ และวาระในการด ารงต าแหน่ งของ
คณะกรรมการประปาหมู่บ้านนั้นจะเป็นได้แค่ 4 ปีเท่านั้นครับ เพราะเขาบอกว่า
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ จะด ารงต าแหน่งไม่เกิน 2 วาระไม่ได้ ก็
เลยจะต้องหารือกับทางสภาว่าเราจะท ายังไงครับ ถ้าหากว่าพูดกันตรงๆ ไม่ใช่ว่า
เทศบาลจะเข้าไปก้าวก่ายนะครับ แต่หน้าที่ของเทศบาลจะต้องเข้าไปท าและ
ตรวจสอบ และส านักงานตรวจเงินแผ่นดินต้องเข้ามาตรวจสอบเราแน่ๆครับ รหัส
ตรวจสอบจริงๆแล้วพบว่าเราไม่ได้ท างานไม่ได้บริหารก็จะโดนโทษด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ครับ หลังจากที่เจอกันตรงนี้ กระผมคิดว่าผมจะเชิญผู้น าหมู่บ้านพวกนี้มาคุย
กันครับ หลังจากหารือกันในวันนี้แล้ว ผมว่าควรที่จะหาแนวทางที่เราจะด าเนินการ
เรื่องประปากันอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านปลัดได้อธิบายต่อที่ประชุมครับ ขอเรียนเชิญนายกครับ 
ประธานสภา  
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นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และเพ่ือให้ท่านสมาชิก

ทั้งหลายได้เข้าใจ แต่ผมก็อยากจะขออนุญาตถาม และขอความชัดเจน จากท่านเลขา
อีกครั้งครับ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3 ค าถามครับ ค าถามแรก ถ้าหากเราไม่ท าถือว่าเป็น
ความผิดหรือละเว้นใช่หรือไม่ครับ ค าถามท่ี 2  ถ้าหากท า ต่างจังหวัดให้ค าแนะน าว่า
ให้ท าในรูปแบบของคณะกรรมการไม่ใช่เราเข้าไปด าเนินการเอง ซึ่งถ้าหากเราเข้าไป
ด าเนินการเอง เทศบาลของเราก็จะต้องมีกองประปา ซึ่งเขาไม่แนะน าให้เราท าและ
ข้อที่ 3  ที่อยากจะปรึกษากับท่านสมาชิกท้ังหลาย ว่าผลกระทบที่จะเกิด ซึ่งที่ผ่านมา
นั้น กระผม ก็ไม่อยากที่จะเข้าไปแตะแต่ในขณะเดียวกันความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ก็เป็นของแต่ละชุมชน จากที่ผมรับทราบ ความเดือดร้อนที่หนักที่สุดก็คือบ้านมะกอก
นาบัวครับ แต่ตอนนี้เงียบ คาดว่าก็คงจะดีข้ึน ส่วนมากปัจจุบันนี้ที่เดือดร้อนมากที่สุด
ก็คือบ้านไหล่หินครับ ซึ่งขณะนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ก าลังท าการแก้ไขกันอยู่ครับ และจริงๆ
แล้วผมก็อยากให้ทางสมาชิกสภาทั้งหลายได้มีการกระตือรือร้นในเรื่องนี้ อยากให้เข้า
ไปคลุกคลีกับชาวบ้าน ถามสารทุกข์สุขดิบของชาวบ้าน น้ าพอใช้ไหม ไฟพอหรือเปล่า 
ซึ่งผมคิดว่าไฟไม่น่าจะมีปัญหาครับ เพราะว่าผมได้น าเรียนปรึกษากับท่านรอง
ผู้จัดการมาเมื่อวานครับในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้า แต่ว่าเราก็ต้องท าภายใต้
ระเบียบและความถูกต้อง ซึ่งบุคคลที่จะท าเรื่องนี้ได้ หลักๆเลยก็คือเทศบาลครับ ส่วน
เรื่องน้ าเราก็ขอพูดถึงเรื่องตรงนี้ครับ ว่าเขาก็ได้มีคนด าเนินการอยู่แล้ว และเราก็ไม่
อยากท่ีจะเข้าไปก้าวก่ายและไม่อยากเพ่ิมงานให้กับทางเทศบาลเอง แต่ถ้าหากว่าเรา
คิดอีกด้านหนึ่ง ก็เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกระจายอ านาจ ซึ่งถ้าหากว่ามีการ
ร้องเรียนความผิดก็ตกอยู่ที่เราครับ ถ้าหากสมมุติว่าเราเข้าไปบริหารจัดการกันเองใน
รูปของการควบคุม สมาชิกสภาก็จะมีหน้าที่และมีความส าคัญในเรื่องของน้ าประปา 
สมาชิกผู้ใช้น้ าก็สามารถที่จะมาปรึกษาและพูดคุยกับสมาชิกสภาได้ครับ ซึ่งสมาชิก
สภาก็อาจจะน าเรื่องไปปรึกษากับคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาครับ หรือถ้าหากว่า
สมาชิกสภาของเราจะเข้าไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าประปา
หมู่บ้านก็ได้ครับ ส่วนคนเก็บมาตรน้ า หรือคนที่ซ่อมประปาก็อาจจะมีเงินเดือนให้
แล้วแต่ตามคณะกรรมการเห็นสมควรครับ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องรายงานให้กับทาง
เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีอย่างน้อยเดือนละครั้งครับ และในฐานะที่เรารู้ระเบียบ 
และเราก็เพิกเฉยไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นก็อยากจะพูดคุยว่า เราก็มีแนวทางครับ 
ถึงแม้ว่าจะเป็นแนวทางท่ีเราเข้าไปบริหารจัดการเอง แต่ทางจังหวัดก็ไม่แนะน าให้เรา
เข้าไปบริหารจัดการ ก็คงจะเล็งเห็นถึงความยุ่งยาก และการบริหารจัดการนั้นผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ หรือคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆสามารถดูแลได้ดีกว่าเทศบาล
ครับ ส่วนในเรื่องของการเก็บเงินนั้นคณะกรรมการก็เก็บไม่ได้ จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่
เก็บเงิน และน ามาผ่านคณะกรรมการเพ่ือไปฝากบัญชีธนาคาร ยกเว้นเสียแต่ว่าน าไป
ฝากไม่ทันถึงจะน ามาฝากไว้ที่คณะกรรมการได้  ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันออกความ
คิดเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ระเบียบนี้ก็เกอดขึ้นมานานแล้ว ต่อไปเราก็จ าเป็นที่จะต้อง 
ประธานสภา ท าตามระเบียบนี้นะครับ ขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาครับ 
นายธนบัตร   จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
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สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่านครับ  จริงๆแล้วในเรื่องระบบการประปาหมู่บ้าน ตั้งแต่ผมเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลตั้งแต่สมัยยังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล กระผมเข้าใจว่า
หลายครั้งแล้วที่ผู้ใหญ่บ้านจะให้ทางเทศบาลเข้ามาบริหาร แต่ทางเทศบาลไม่ เข้าไป
บริหารเองครับ จริงๆแล้วใจผมก็อยากจะให้ทางเทศบาลเข้าไปบริหารครับเพราะว่า 
เท่าที่ผมได้ยินมารู้สึกว่าจะมีการทุจริตครับ และไม่มีการชี้แจงรายรับรายจ่าย       
แต่เท่าที่ผมสอบถามมาก็ได้ค าตอบว่าอยากให้ทางเทศบาลเข้าไปบริหารครับ         
ซึ่งที่ผ่านมานั้นทางเทศบาลของเราไม่เข้าไปบริหารเองครับ และทางที่ดีเราก็ควรที่จะ
เข้าไปบริหารจะเป็นการดีที่สุดครับ อาจจะเป็นรูปแบบให้ตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน
เป็นคนท าและเราเป็นคนดูแลจะดีท่ีสุดครับ ขอบคุณครบั 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านรองประธานสภานะครับ ขอเพ่ิมเติมสักนิดนึงนะครับ เท่าท่ีผ่านมาเรา 
ประธานสภา ก็ให้คณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้านคนที่ดูแลเรื่องประปา คนที่ดูแลเรื่องการเก็บเงิน 

จดมาตรน้ า ซึ่งเราก็ท ามาโดยที่ไม่รู้ถึงระเบียบตรงนี้ครับ และระเบียบตรงนี้ก็ต้องการ
ให้การด าเนินการต่างๆในเรื่องการบริหารจัดการประปาในรูปของคณะกรรมการโดย
ท าให้เป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งเราเรียกว่า คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่ามีรายรับรายจ่ายเป็นอย่างไร ถ้าหากว่ามี
การบริหารจัดการตามระเบียบตรงนี้ ทุกอย่างก็จะโปร่งใสครับ กระผมคิดว่าเราควร
จะเชิญผู้น าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือกันครับ เพ่ือด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไปครับ ขอเรียนเชิญท่านประดิษฐ์ครับ  

นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่านครับ  กระผมเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของประปาครับ ซึ่ง

เมื่อก่อนก็ตั้งคณะกรรมการอย่างดีครับ มีการบริหารจัดการอย่างดีครับ แต่คนที่จะไป
เป็นคณะกรรมการนั้น ตอนแรกก็เข้มแข็งอย่างดีครับ แต่พอนานไประบบก็ไม่ค่อย
แน่นอนครับ มีเงินหายไปบ้าง ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับท่านรองประธานสภานะครับ ซึ่งใน
ทุกๆวันนี้ กระผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการก็ไม่ทราบว่ามีเงินจ านวน
เท่าไหร่ ซึ่งในทุกวันนี้ชาวบ้านมาขอใช้น้ าประปาโดยที่ไม่ได้กลั่นกรองครับ เป็นน้ ายิง
ตรงเข้าเก็บไว้ในแทงค์น้ าและก็น ามาใช้เลยครับ ซึ่งบางวันก็ไม่สะอาด และผมก็อยาก
ให้ทางเทศบาลเข้าไปจัดการครับ และเราก็จะได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไง มีรายรับ
รายจ่ายเท่าไหร่ ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับท่านรองประธานสภาครับว่าเราควรจะให้ทาง
เทศบาลเข้ามาบริหารจัดการครับ แต่คนที่จะเข้ามาบริหารจัดการนั้นจะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับระบบน้ าประปาครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ครับ  ขอเชิญท่านไพโรจน์  ดวงชัยครับ 
ประธานสภา  
นายไพโรจน์   ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่านครับ  กระผมนายไพโรจน์  ดวงชัยครับ ในเรื่องของการประปา

นั้น กระผมก็เคยสอดส่องดูแลเหมือนกันครับว่า บ้านไหล่หินหมู่ 2 ก็มีปัญหามาก
ครับ และไม่ได้รับการใช้น้ าเท่าที่ควรครับ ก็เหมือนกับที่ทุกท่านได้กล่าวมาครับ    
ทางเทศบาลควรที่จะรีบท า เพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากครับ ซึ่งถ้าหาก
ว่าท่อน้ าแตกชาวบ้านก็ไม่มีอุปกรณ์มาซ่อมครับ ซึ่งชาวบ้านก็บ่นว่า น้ าไม่พอใช้      
น้ าไม่ไหลบ้าง ท่านสมาชิกทุกท่านก็คงจะคิดเหมือนกันครับว่า ทางเทศบาลต้องรีบ
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เข้าไปดูแล เพ่ือชาวบ้านจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ าครับ ก็ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านไพโรจน์  ดวงชัยครับ มีท่านอ่ืนจะแสดงข้อคิดเห็นเรื่องประปาไหมครับ 
ประธานสภา ขอเชิญท่านวสันต์   วรรณมณีครับ 
นายวสันต์    วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่านครับ กระผมนายวสันต์   วรรณมณีครับ ถึงเรื่องประปาหมู่ 2

ครับ ซึ่งค่อนข้างท่ีจะเป็นเรื่องที่มีปัญหาพอสมควรเลยครับ ก็ตั้งแต่ประปาใหม่ที่สร้าง
เสร็จแล้ว ก็มีค าถามมาตลอดครับว่าเมื่อไหร่จะใช้ วันนั้นที่ประชุมหมู่ 2 ก็มีคนถาม
มาครับ ซึ่งพอดีว่าวันนั้นผมติดธุระก็เลยไม่ได้ชี้แจงให้เขาทราบครับ ในส่วนของ
ประปาหมู่ 2 เหมือนเป็นการบริหารในลักษณะธุรกิจส่วนตัว ซึ่งไม่มีการชี้แจงอะไร
เลยครับ พอชาวบ้านไม่มีน้ าก็โวยวาย ซึ่งตอนนี้ผู้ ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลอยู่ครับ       
และตอนนี้ก็พบปัญหาและแกก็พร้อมที่จะปล่อยเรื่องนี้ทันทีเลยครับ ก็ผมก็อยากจะ
เสนอว่า อยากให้ทางเราเข้าไปดูแลเพ่ือระบบและอะไรๆอีกหลายๆอย่างและเพ่ือปู
ทางให้กับชาวบ้านได้เข้าใจ เพราะที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าชาวบ้านไม่เข้าใจในระบบตรงนี้ 
เพราะค่อนข้างท่ีจะรัดกุม ด้วยเงื่อนไขหลายประการ ดังนั้นผมจึงคิดว่า ถ้าหากว่าเรา
เข้าไปดูแล ซึ่งจะมีอยู่ 2 แนวทางก็คือจะดูแลโดยตรงหรือเป็นผู้ก ากับดูแล ก็ขอฝาก
ท่านสมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันคิดครับ ว่าเราจะเข้าไปอยู่ในจุดไหน ถ้าหากว่าเราจะลง
ไปดูแลเอง ก็เหมือนกับที่ท่านปลัดได้พูดว่า บุคลากรและรายจ่ายจะต้องเพ่ิมขึ้น     
แต่ถ้าหากว่าเราไปก ากับดูแล ก็จะเบาในส่วนของเรื่องบุคลากรและรายจ่าย แต่ผมก็
เชื่อเหลือเกินครับว่าผู้น าชุมชนเขาพร้อมที่จะปล่อยแน่นอน ปล่อยให้ทางเทศบาลได้
ดูแลเหมือนที่ท่านรองประธานสภาได้พูดครับ จากที่ประชุมหลายๆครั้ง เขาก็พร้อมที่
จะโยนมาให้เราครับ แต่เราก็ปฏิเสธ ก็ขอฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านวสันต์  วรรณมณีครับ  มีท่านอ่ืนจะเสนอข้อคิดเห็นอีกไหมครับ 
ประธานสภา เชิญท่านมงคล  ช านาญการครับ 
นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่านครับ  เกี่ยวกับเรื่องประปานะครับ ในส่วนตัวผมคิดว่า ก่อนอ่ืน

เราต้องเชิญผู้น ามาพูดถึงกฎระเบียบนี้ก่อนครับ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ระเบียบการใช้
น้ าประปาครับ ในความคิดของผมก็ควรจะศึกษาก่อนนะครับ อ๋อเข้าใจแล้วหรือได้
ใจความว่าอย่างไร เราค่อยไปกระจายให้กับหมู่บ้านอย่างที่ท่านปลัดได้พูดไว้ครับ ใน
ส่วนเรื่องของการที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการเลย ก็ผมไม่เห็นด้วยครับเราน่าจะเข้าไป
เป็นผู้ก ากับดูแล ให้แต่ละบ้านตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ซึ่งจะง่ายกว่าที่เราเข้าไปดูแล
ครับ แต่ส าหรับบ้านแม่ฮวกนั้น ถ้าหากว่าประปามีปัญหาก็จะแจ้งเข้าไลน์กลุ่ม
คณะกรรมการ แต่พร้อมที่จะช่วยกันแก้ปัญหาครับ โดยไม่ต้องรอคนดูแลน้ า  แต่ก็
อย่างว่าล่ะครับในฤดูแล้ง แหล่งน้ าก็จะไม่ค่อยมี ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเราน่าจะมา
ประชุมหารือกันก่อนครับ และอธิบายระเบียบกฎเกณฑ์ให้ผู้น าของทุกหมู่บ้านได้
เข้าใจก่อนครับ แล้วค่อยกระจายเข้าสู่หมู่บ้านครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านมงคล  ช านาญการครับ  ในเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ประธานสภา การบริหารกิจการและการบ ารุงระบบประปาหมู่บ้าน จะได้เป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมา

ครับ ครั้งแรกผมคิดว่าควรที่จะรีบท าภายในเดือนนี้ครับ เรียนเชิญท่านก านัน
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ผู้ใหญ่บ้าน หรือว่าคณะกรรมการประปาของแต่ละหมู่บ้านมาประชุมกันเพ่ือจะได้
ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบตัวนี้ให้ได้รับทราบครับ เป็นการก าหนดเลยครับว่าจะประชุม
เมื่อไหร่ ผมคิดว่าท่านปลัดและท่านนายก คนที่จะเรียนเชิญท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมา
ประชุมกัน เพ่ือพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องเกี่ยวกับ
ประปาหมู่บ้านนี้ครับ ขอเรียนเชิญท่านธนา   แก้วจักรครับ 

นายธนา   แก้วจักร  - เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่านครับ ก่อนที่เราจะถึงจุดที่ว่าจะตั้งคณะกรรมการ ผมก็อยากจะ

ถามไปทางคณะผู้บริหารครับ ประปาของเรานั้นเช็คหรือยังครับ ก็ว่าถ้าใช้ขึ้นมาน้ าจะ
ไม่สะอาดครับ เดี๋ยวจะโดนร้องเรียนมากกว่าเดิมอีกครับ แต่เราก็ต้องมั่นใจว่า
คุณภาพของเราดีครับ เพ่ือความพึงพอใจของชาวบ้านครับ เราก็ต้องทดสอบค่าน้ า
ของเราก่อนครับ ถ้าหากว่าดีแล้วเราก็ค่อยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับ ซึ่งถ้าหากว่า
น้ าไม่สะอาดขึ้นมาเกรงว่าจะมีปัญหาตามมาภายหลังครับ ก็อยากจะเรียนถามท่าน
นายกครับ ว่าของเราได้ทดสอบค่าน้ าหรือยังครับ และเพียงพอกับ ความพอใจของพ่ี
น้องชาวบ้านหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านธนา  แก้วจักรครับ เกี่ยวกับเรื่องประปาโดยรวมนะครับ ไม่ใช่เฉพาะ 
ประธานสภา ประปา 2 โครงการที่เราสร้างใหม่ครับ เกี่ยวกับเรื่องระเบียบนี้ยังไงเราก็จะต้องรีบ

แต่งตั้งคณะกรรมการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการดูแลประปาหมู่บ้านขึ้นมาครับ ส่วน
ประปาตัวใหญ่ 2 ตัวนี้ที่ตั้งอยู่บ้านเข้าซ้อนและบ้านไหล่หินค่อยว่ากันอีกทีครับ แต่
โดยรวมแล้วประปาของทั้ง 6 หมู่บ้านจะต้องเข้าระเบียบนี้ให้ได้ครับ มีท่านอ่ืนจะ
แสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกครับได้ชี้แจงด้วยครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - ท่านเลขามีอะไรเสริมไหมครับ  ขอเรียนเชิญครับ 
นายกเทศมนตรี   
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ นายกถามมาข้อนึงนะครับว่าถ้าหากว่าเราไม่ท า เราจะถูกละเว้นจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ไหม ซึ่งเขามีระเบียบให้เห็นชัด ขอให้ดูที่ข้อ 5 ครับ ในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเหตุผลและความจ าเป็นที่ปฏิบัติตามระเบียบไม่ได้ ให้ท า
ข้อตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตอนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบให้กับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ท าก็ได้ครับแต่เราต้องมีหนังสือแสดงเหตุผล
และความจ าเป็นว่าท าไมเราถึงไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อนี้ ซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ท า
หนังสือในเหตุผล เราก็จะผิดตามระเบียบครับ แต่ถ้าหากอยากให้ถูกระเบียบ ก็ต้อง
ขอละเว้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดครับ ส่วนเรื่องของน้ าประปาครับ ของเราเป็น
มาตรฐานกล่าวคือน้ าประปาเพ่ืออุปโภค ซึ่งไม่ใช่บริโภค และจากการทดสอบ
น้ าประปาทั้ง 2 แห่งของเรา ซึ่งเข้าสู่ระบบการกรองแล้ว น้ าใสครับ ไม่มีปัญหาครับ 
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของใหม่ แต่ด้วยข้อก าหนดแล้ว จะต้องล้างทุกๆ 7 วัน
ครับเพ่ือไม่ให้ทรายมันแน่น แต่ถ้าทิ้งไว้นานประสิทธิภาพการกลั่นกรองก็จะลดลง
ครับ เพราะฉะนั้นเราต้องล้างทุกอาทิตย์ครับ แต่ในระเบียบตัวนี้เราสามารถจ้างช่าง
ประปาให้แต่ละหมู่บ้านโดยใช้เงินของการประปาหมู่บ้านได้ครับ  และระเบียบตัวนี้
เปิดให้อย่างหนึ่งครับ ให้ดูข้อที่ รายได้ ในข้อ 30 ครับ ซึ่งถ้าหากว่าใครบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน ก็จะมีรายได้จากสิ่งเหล่านี้ก็คือค่าน้ า  ค่าธรรมเนียม เงินบริจาค 
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ประเทศสมาชิกสามารถตั้งเงินไปอุดหนุนประปาหมู่บ้านก็ได้ครับถ้าหากว่าขาดทุน 
เส้นทางคณะกรรมการบริหารยังไงยังไงก็ไม่ขาดทุนครับเพราะเราสามารถโอนเงิน
จัดสรรงบประมาณไปอุดหนุนงานกิจการประปาหมู่บ้านได้ครับ ไอ้คนที่ เป็น
คณะกรรมการสามารถที่จะมีค่าเบี้ยประชุมได้ด้วยครับ แต่ว่ามีข้อแม้ครับว่าแต่ละ
หมู่บ้านจะต้องท าระเบียบประปาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านก่อนครับ ซึ่งถ้าหากว่า
เป็นระบบแบบนี้คณะกรรมการจะไม่ทิ้งแน่นอนครับ แต่ที่ผ่านมานั้น ต่างคนต่าง
ทอดทิ้งกันครับ ซึ่งช่วงแรกแรกก็อาจจะได้ก าไรแต่หลังหลังมาประสิทธิภาพในการ
กลั่นกรองก็ลดลงวัสดุอุปกรณ์ก็ช ารุด ซึ่งมันก็ต้องมีการซ่อม สุดท้ายก็เหลือแค่ผู้น าที่
ต้องบริหารจัดการครับ แต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามระเบียบนี้จริงก็คงคิดว่าจะไม่โดด
เดี่ยวครับ เพราะว่าเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ครับ และที่ส าคัญเรื่องของความ
โปร่งใสเป็นสิ่งที่ส าคัญมากครับ ที่มาที่ไปของเงินว่าเก็บจริงๆได้เท่าไหร่และจ่ายไป
เท่าไหร่ ถ้าทุกอย่างลงตัวอย่างโปร่งใส มันก็สามารถเดินไปข้างหน้าได้ครับ ก็อย่างที่
ท่านมงคลได้พูดไปเมื่อกี้ครับ  มาขอให้เชิญผู้น าหมู่บ้าน มาประชุมหารือกัน ซึ่งก็
ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านช่วยกันประชุมทุกๆหมู่บ้านและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย เหมือนกับที่เทศบาลต าบลน้ าโจ้ เขาไม่ได้จ่ายเป็นเงินครับแต่ว่า
จะให้คณะกรรมการใช้น้ าฟรีโดยที่ต้องไม่เกินเดือนละ 30 หน่วยครับ ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดของแต่ละหมู่บ้าน และการก าหนดระเบียบของแต่ละหมู่บ้านต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็คือสภาจะต้องชอบด้วยครับ ก็
อยากจะให้สมาชิกสภาไปประชุมด้วยกันทั้งหมดทุกหมู่บ้าน แต่ก่อนอ่ืนก็อยากจะเชิญ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านมาประชุมร่วมกับสมาชิกสภา
ของเราก่อนครับ เราค่อยลงกระจายส่งหมู่บ้านครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านปลัดครับ เท่าท่ีได้ฟังมานะครับ คือเราต้องท าตามกฎระเบียบ ไม่ต้อง 
ประธานสภา ยกเว้นแล้วครับ และกระผมคิดว่า ในสัปดาห์หน้า ขอให้ท่านปลัด ได้ท าหนังสือเชิญ

ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และคณะกรรมการมาประชุมเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบตัวนี้ด้วยครับขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่องประปาก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะมี

ค าถามหรือวิธีการด าเนินการนั้น ผมอยากจะเพ่ิมเติม ในเรื่องของทั้งข้อดีและข้อเสีย
ให้พวกเราได้คิดครับ ข้อดีข้อแรกนะครับ พ่ีน้องชาวบ้านได้รับการดูแล ได้รับการ
บริการดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ เพราะว่า เรามีบุคลากรที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา
โดยตรงเกี่ยวกับการซ่อมแซม ถึงแม้ว่าจะเพ่ิมงานแต่เราก็สามารถที่จะจ้างเพ่ิมได้อีก
ครับ ประการที่สองเรามีสมาชิกสภาที่สามารถเข้าไปช่วยในการสอดส่องและดูแลพ่ี
น้องชาวบ้าน และเรามีน้ าประปา 2 แห่งที่จะมาทดแทนหมู่บ้านที่น้ าขาดแคลน 
อย่างเช่นประปา หมู่ 2 สามารถให้หมู่ 6 และหมู่ 5 ได้ครับ และประปาหมู่ 1  ก็
สามารถทดแทนไปถึงหมู่ 3 ได้ครับในกรณีที่น้ าขาดแคลน ซึ่งปัญหาตรงนี้เราก็พร้อม
ที่จะรับมือครับ ซึ่งก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบของเราครับ แต่ตอนนี้ก็มีเพียงบ้านหมู่ 
4 เท่านั้นครับที่จะทดแทนน้ าได้ยากหน่อย เนื่องจากเราไม่มีท่อส่งน้ า และเราก็ยังมี
งบประมาณไว้ส าหรับซ่อมแซมซึ่งถ้าหากว่าเกิดการช ารุดเสียหาย ก็สามารถขอ
งบประมาณสนับสนุนได้ครับ ซึ่งถ้าหากว่าเป็นความเดือดร้อน ทางเทศบาลก็ต้อง
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ช่วยเหลืออยู่แล้วครับ และที่ส าคัญเทศบาลได้มีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนใน
การบริการต่างๆด้วยครับ ส่วนในเรื่องของการทุจริตและความไม่โปร่งใสก็จะหมดไป
ครับ ซึ่งผู้ที่ท าอยู่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ทุจริตก็ได้ครับ แต่มันอยู่ในกรอบของเงินที่ได้มา 
ซึ่งถ้าหากว่าช ารุดเสียหายก็ซ่อมเท่าที่จะซ่อมได้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าไป
ดูแล งบประมาณก็จะมีให้ครับ น่าจะต้องดีกว่า ตอนนี้แน่นอนครับ ส่วนข้อเสียนั้น ที่
แน่นอนจริงๆก็คือความยุ่งยากจะเพ่ิมมากขึ้นครับ และต้องมีการตรวจสอบเรื่องน้ า
หาย ซึ่งอาจจะมีวิธีการที่ตรวจสอบว่าน้ าหายไปเท่าไหร่ ซึ่งอาจจะเกิดจากท่อช ารุด
เสียหาย ซึ่งก็ต้องเก่ียวกับเรื่องของงบประมาณในการซ่อมแซม ซึ่งผมคิดว่าเราต้องท า
ครับในเรื่องนี้ แต่ข้อเสียข้อต่อมาก็อาจจะมีกรณีข้อพิพาท ถ้าหากว่ามีใครขโมยน้ า 
เราควรจะท าอย่างไร ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้น และทั้งนี้ทั้งนั้นสรุปแล้วเราก็
จะต้องท า ซึ่งถ้าหากว่าไม่ท าเราก็ต้องท าหนังสือชี้แจงให้กับปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เพราะฉะนั้นเราต้องคิดค านึงว่าตรงนี้คือหน้าที่ของเราครับ พอรู้ว่าเราจะต้องท ากับ
ผมคิดว่า การด าเนินการเราจะต้องท าอย่างไร ผมก็ได้ยินหลายๆท่านเสนอมาว่าเรา
ควรจะเข้าไปด าเนินการเอง ซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับ แต่ว่ามันอาจจะมีบางหมู่บ้านที่
เขาปล่อยให้ทางเทศบาลเราท า แล้วเราควรจะท าอย่างไรดีครับ เขาอาจจะให้สมาชิก
สภาหมู่บ้านนั้นได้เข้าไปท า ได้เข้าไปมีบทบาท สาเหตุที่เขาไม่ท านั้นอาจจะเหนื่อย 
และกลัวว่าจะถูกควบคุม แต่ถ้าหากว่าเขารับไว้ก็ดีครับเราจะได้ท าหน้าที่ตรวจสอบ
เพียงอย่างเดียว ซึ่งเราก็คงไม่เข้าไปลึกเกินกว่านี้ครับ ซึ่งถ้าหากว่าเขาท าดีแล้วเราก็
คงจะไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวาย และอีกข้อหนึ่ง ถ้าหากว่าเราจะท า เราจะท าทีละหมู่บ้าน 
หรือว่าท าหมู่บ้านที่สะดวกก่อนครับ หรือว่าเราจะท าทั้ง 6 หมู่บ้านเลย ซึ่งเรื่องที่ผม
เป็นห่วงก็คือเรื่องของคณะกรรมการ อาจจะไม่มีคนรับก็ได้ครับ เพราะว่าอาจจะไม่มี
คนเสียสละ เพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับสมาชิกสภา หรือฝ่าย
บริหารของทางเทศบาลครับ เราคงต้องเข้าไปมีบทบาท ซึ่งเราก็รู้แล้วว่างบประมาณ
ของเราก็มี และมันไม่ขาดทุนแน่นอน และมีเทศบาลเป็นพ่ีเลี้ยงอยู่ ไปหมู่บ้านใดที่มี
ปัญหาก็ของบประมาณจากเรา ซึ่งในทุกปีเราก็มีงบประมาณไปสนับสนุน ไม่ทราบว่า
เขาจะรับรถประมาณไปท าถูกจุดหรือเปล่าครับ อย่างเช่นบางหมู่บ้านขอเดินท่อน้ า
ใหม่ พอเดินแล้วก็ใช้ไม่ได้ครับ เพราะว่ามันต่อกันไม่ได้ พนักงานที่เราอุดหนุนไปมันก็
เลยเสียเปล่าครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงเข้าไปดูแล บริหารจัดการ และ
คณะกรรมการที่ว่านี้ อาจจะถึงขั้นที่ว่าพวกเราจะต้องลงไปน าร่อง หรืออยู่ในรูปของ
เทศบาลท าเองตามที่พวกเราได้เสนอไปเมื่อกี้ครับ แต่บางหมู่บ้านเราอาจจะต้องท า
เองและเราจะต้องเตรียมแผนไว้แล้ว ว่าบางหมู่บ้านเราต้องลงเข้าไปท าเองครับ และ
ถ้าหากเข้าที่แล้วค่อยปรึกษาหารือกับสมาชิกผู้ใช้น้ าและแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ครับ ก็อยากจะขอน าเสนอและหารือแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ เท่าท่ีได้ฟังกระผมก็สรุปได้ว่า ทางเทศบาลเราก็หนคีวาม 
ประธานสภา รับผิดชอบจากตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยครับ ถือว่าเป็นข้อดีทั้งหมดเลย ขอเรียนเชิญ

ท่านปลัดครับ 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ ขอให้ท่านอยู่ในระเบียบข้อสุดท้ายไปหน้าสุดท้ายนะครับ เขาเขียนไว้ว่า 

รูปแบบที่ 2 การบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจาก
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พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน กระจายอ านาจ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2542 ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจการด าเนินการของรัฐได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ดังนั้นการบริหาร
กิจการประปาจึงอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหาร
กิจการประปา จะได้รับการแต่งตั้งเลือกตั้งให้มีหน้าที่บริหารจัดการประปาเพ่ือบริหาร
น้ าได้ใสสะอาด ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งดูแลควบคุมระบบการผลิตอย่างครบวงจร
โดยใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเราสามารถแต่งตั้งผู้บริหาร
กิจการประปาหรือเลือกตั้ง ดังนั้นผู้บริหารกิจการประปา มีอ านาจต่อจากเราครับ ซึ่ง 
มีหน้าที่อยู่ 4 เรื่องคือ  1  บริหารจัดการคน ผู้ใช้น้ า ผู้ควบคุมการผลิต ซึ่งเกี่ยวข้อง
ในด้านจ้างคนจดมาตรน้ า จ้างผู้ควบคุมการผลิต จ้างช่างต่อท่อ จ้างคนเก็บเงินค่าน้ า 
จ้างคนท าบัญชี และเงินก็มาจากกองทุนประปาหมู่บ้าน รวมทั้งรายรับรายจ่าย และ
วัสดุอุปกรณ์ก็มี ระบบประปา สารเคมี อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ประจ าส านักงาน มี
การจัดการ มีกฎระเบียบในองค์กร ซึ่ งนี่ เป็นแนว ทาง ก็ ให้ท่านได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการ แต่ว่าเราจะคอยเป็นพ่ีเลี้ยง ในช่วงต้นๆนั้นจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 
ซึ่งในส่วนของเทศบาลเองโดยเฉพาะทางกองช่าง ทางเจ้าหน้าที่ของเรา ต้องเข้าไป
ช่วยเหลือชาวบ้านตลอดครับ เพ่ือให้ชาวบ้านเกิดความช านาญ ในการที่จะดูแลให้
เป็นระบบ และอาจจะได้ช่วยในการจัดท าระบบบัญชีครับ ถ้าหากว่าทุกอย่างท าอย่าง
เป็นระบบ ก็จะมีแต่ข้อดีครับ และข้อดีที่ส าคัญที่สุดก็คือ ก็เพ่ือให้กิจการประปาเกิด
ความก้าวหน้าและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอซึ่งปรากฏอยู่ในข้อ 6 
(2) นี่คือเจตนารมณ์ที่ส าคัญที่สุด นั่นหมายความว่า กิจการประปาจะต้องดีขึ้นและ
บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ ซึ่งถ้าหากว่าเราบริหารน้ าจะดีกว่าเดิม 
ซึ่งเขาก็ให้เสร็จเราดูแลได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอนั้น ก็ได้ให้กฎหมายให้เราสามารถ
น าเงินไปอุดหนุนหมู่บ้านได้ครับ นี่คือเจตนารมณ์หลักๆของการบริหารจั ดการ
น้ าประปาครับ เพราะฉะนั้นคณะกรรมการในชุดนี้จะต้องด าเนินการในส่วนนี้ ให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของการบริหารจัดการประปาหมู่บ้านครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอพูดย้อนหลังนะครับว่าเรามีแต่การให้เงินอุดหนุน 

ของทุกหมู่บ้านซึ่งถ้าหากว่า ท่านใดขอมา แต่เราจะไม่ตามด้วยการตรวจสอบ ก็คือให้
เปล่าๆโดยไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งทางระบบนั้น เขาได้ให้มาแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้อง
ตระหนัก และเข้าใจ และท าตามหน้าที่ของเราครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ  เชิญท่านไพโรจน์  ดวงชัยครับ 
ประธานสภา 
นายไพโรจน์   ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่านครับ  กระผมนายไพโรจน์  ดวงชัยครับ  ผมก็ขอเพ่ิมเติมสัก

หน่อยเกี่ยวกับเรื่องประปาครับ คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ผมเห็นนั้น ก็คือเราไม่ทราบ
ว่าท่ออยู่ตรงไหนครับ ซึ่งถ้าหากว่ามีปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องขุดหาท่ออีกครับ นี่ก็คือ
ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ความจริงนั้นก็ผมก็อยากที่จะให้ท าท่อใหม่ทั้งหมู่บ้าน เพราะเราก็
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ไม่ทราบว่าท่อน้ าอยู่ตรงไหนบ้างครับ และบ้านหมู่ 4 นั้น ก็มี รากไม้เข้าไปอยู่ในท่อ
ซึ่งชาวบ้านก็ได้เล่าให้ฟังครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านไพโรจน์ ดวงชัยครับ กระผมขอสรุปเกี่ยวกับประปาเลยนะครับภายใน 
ประธานสภา สัปดาห์หน้านั้นขอให้ท่านปลัด ได้ท าหนังสือเรียนเชิญท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ

คณะกรรมการประปาของแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมด้วยกันครับ และหลังจากที่
เราประชุมผู้น าเรียบร้อยแล้ว เราก็จะด าเนินการแต่งตั้ งหรือเลือกตั้ งคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้
ครับ สิ้นเดือนหน้าก็จะเริ่มให้คณะกรรมการเข้าไปดูแลครับ ขอเรียนเชิญท่าน
ผู้อ านวยการกองช่างครับ 

นายเจริญ   โสพันธ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้บริหารทุกท่านครับ  ในส าหรับตัวผมนั้น จากที่ได้ประชุมในวันนี้ ของเราก็มีประปา

แต่ละหมู่บ้านอยู่แล้ว ซึ่งผมแยกแนวทางไว้ 2 ประเด็นครับ ซึ่งเมื่อกี้ได้คุยกันถึงเรื่อง
การฟ้ืนฟูประปาเดิม ที่จะเข้าไปสู่การบริหารจัดการ แต่ไม่ได้พูดถึงประปาใหม่เลย 
สถานที่ผมคิดก็คือ ถ้าหากว่าเราสร้างประปาใหม่ 2 แห่งขึ้นมาแล้ว การบริหาร
จัดการน้ าเราจะสนใจได้อย่างไรครับ ถ้าหากว่าเราไปฟ้ืนฟูระบบสถานีของหมู่บ้าน ซึ่ง
ต้นทุนก็สูงครับ และประเด็นที่เข้ามารับงานตรงนี้ ก็เพราะว่า จะมีการจ่ายน้ าจาก
สถานีของเราเพ่ือเข้าไปให้ผู้ใช้ของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งต้องมีคณะกรรมการด าเนินงาน
อยู่แล้วครับ แต่ว่าคณะกรรมการจะยุ่งยากครับในเรื่องของท่อ การขโมยน้ า เพราะว่า
เราได้ดูมิเตอร์จากของเรา จ่ายสู่บ่อของหมู่บ้าน ซึ่งสมมติจ่ายไป 100 คิว ซึ่งตอน
กระจายออกไปอาจจะเกินก็ได้ แต่ไม่ได้รับน้ าเพราะว่าท่อน้ าอาจจะรั่ว ถ้าจะเข้าสู่
ระบบจริงๆนั้น เราควรจะน า 2 สถานีนี้เป็นสถานีหลักครับ และจ่ายน้ าให้กับหมู่บ้าน
โดยตรง และคณะกรรมการก็มี 2 กลุ่ม ถ้าท่านนึกถึงประเด็นแรกที่พูดกันเมื่อตอน
เช้า ก็คือต้องตั้งคณะกรรมการทุกหมู่บ้านในเรื่องของกลุ่มสถานีเก่า ซึ่งปัญหาจะอยู่ที่
บ้านหมู่ 4 ครับเพราะว่าท่อหลักไปไม่ถึง ส่วนบ้านหมู่ 5 นั้นถึงอยู่ครับ แต่ถ้าไปตั้ง
คณะกรรมการ ก็จะยุ่งยากตรงที่ว่า  1  เขาเป็นคนเก็บค่าน้ าในส่วนของเขา และก็
เป็นระบบของเขาอยู่แล้ว ซึ่งเราก็จะต้องตั้งคณะกรรมการจัดการดูแลน้ า ซึ่งถ้าหาก
เราเข้าไปดูแล ทีมงานของเราจะมีอยู่มงานของเราจะมีอยู่ 2 ทีม คือทีมงานบ้านหมู่ที่ 
1 และทีมงานบ้านหมู่ที่ 2 ถ้าหากว่าเขายินยอมที่จะซื้อน้ าจากเรา ท าให้ปัญหาที่ว่า 
น้ าไม่ดี ก็จะหายไปครับ เพราะว่าระบบน้ าของเราเป็นระบบที่ดีมากอยู่แล้วครับ ก็ขอ
ฝากให้เป็นแนวคิดด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองช่างด้วยครับ เกี่ยวกับคณะกรรมการที่กล่าวไปเมื่อกี้ 
ประธานสภา 2 กลุ่มใหม่ กระผมคิดว่าใช้คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ดูแลทั้งตัวใหม่และตัวเดิม

ไปเลยครับ ขอเรียนเชิญท่านมงคลครับ 
นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่านครับ  กระผมนายมงคล   ช านาญการครับ  กระผมขอเสริมอีก

นิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของประปา ตามที่ผมได้คลุกคลีกับงานนี้ จะได้เห็นตัวอย่างที่
จัดระบบ จับปลาได้ถูกระเบียบ ก็คือบ้านหมู่ 5 ครับ ก็คือยกให้คนดูแลไปเลยครับ 
ซึ่งคุณจะขาดทุนหรือว่าได้ก าไร ใน 1 เดือนคุณก็ต้องน าเงินเข้ากองกลางหมู่บ้าน
เดือนละ 500 บาท ซึ่งปัจจุบันก็ผ่านมาแล้วปีกว่าครับ หลังจากนั้นทางบ้านหมู่ 5 ก็
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ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของน้ าประปาครับ ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าถ้าตอนนี้เราปล่อยน้ าไป
ท าบ้านหมู่ 5 นั้นพร้อมที่จะใช้น้ าของเราหรือเปล่าครับ เพราะว่าในทุกวันนี้เขาก็ได้
จ้างคนดูแลน้ า ซึ่งคณะกรรมการเขาได้ท าแบบนี้ครับ ถ้าหากว่าให้บริหารจัดการ
กันเองก็ไม่ขาดทุนครับ แต่ผมก็อยากให้ทางสมาชิกสภาได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการ
ร่วม เพราะเราก็ไม่ทราบจุด อย่างเช่นเรื่องท่อประปาอยู่ตรงไหนบ้าง  ซึ่งในแต่ละ
หมู่บ้านก็จะมีผู้ที่รู้ว่าท่อประปา วางอยู่จุดไหนมีและขนาดเท่าไหร่ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านมงคล  ช านาญการครับ ในส่วนของเรื่องประปานั้นก็ควรจะสรุปได้แล้ว 
ประธานสภา นะครับ อย่างที่กระผมได้กล่าวไว้เมื่อกี้ ก็จะให้ประชุมผู้น าภายในสัปดาห์หน้า โดยมี

ก านันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมครับ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยครับ แต่หลังจากนั้นเราค่อยไปประชุมแต่ละหมู่บ้าน
เพ่ือให้แต่งตั้งคณะกรรมการประปา 

ระเบียบวะระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ในเรื่องอ่ืนๆนี้ กม็ีหนังสือจากอ าเภอเกาะคาครับ เรื่องการขอรับการสนับสนุน 
ประธานสภา งบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขอเรียนเชิญท่านปลัด ได้ชี้แจงด้วยครับ เรียนเชิญครับ 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ เกี่ยวกับเรื่องของโครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัย ก็ปรากฏว่าหนังสือตัวนี้

ได้มาในพื้นที่ของอ าเภอเกาะคา ได้รับจัดสรรงบประมาณมาแห่งละ 100,000 บาท 
ซึ่งมีอยู่ 3 แห่งครับก็คือเทศบาลต าบลไหล่หินของเรา พอได้งบประมาณมาแล้วเราก็
ไม่ได้ด าเนินการและตอนนี้งบก็ดึงกลับเข้ากรมหมดแล้วครับ พ่อกลับเข้ากรมแล้วทาง
จังหวัดก็ให้แต่ละท้องถิ่นด าเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของเด็ก เพ่ือพัฒนาการใน
หลายๆด้าน มีตั้งแต่ค่ายกล สไปเดอร์แมน ปีนป่าย แต่แต่ตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถลงไปปรับได้ และสร้างเป็นของตนเองและให้เหมาะสมกับ
สถานที่  ที่น าเรียนในที่ประชุมสภานั้น ก็เพราะทางเทศบาลของเราก็จะต้อง
ด าเนินการสร้างศูนย์นี้เหมือนกันครับ แต่การสร้างนั้นก็จะใช้เงินจากค่าวัสดุก่อสร้าง
จากกองช่างมาสร้างให้ครับ ซึ่งสถานที่จะก่อสร้างก็ใต้ต้นไม้ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเราครับ ก็จะซ้ือวัสดุตามสภาพแวดล้อมที่จะจัดท าครับ ซึ่งตอนนี้มีแค่ค่าวัสดุครับ 
ค่าแรงยังไม่มี ซึ่งก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ช่วยกันสร้างเพ่ือไว้ให้
ลูกหลานครับ ไม่ได้ขอมติจากที่ประชุมสภาครับ แต่เพียงอยากจะเรียนให้ทราบถึง
โครงการศูนย์เรียนรู้ของเด็กครับ ถ้าผมได้ประสานทางกองช่างและทางพัสดุ ได้
ออกแบบและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างแล้ว ก็จะขอแรงจากท่านสมาชิกสภาช่วยกัน
ออกแบบศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านปลัดด้วยครับ ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือตัวนี้ครับ  ท่านอ่ืนมีเรื่องที ่
ประธานสภา   จะปรึกษาหารือในที่ประชุมไหมครับ ขอเรียนเชิญท่านประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์ครับ 
นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ จลอดจน 
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่านครับ กระผมก็อยากจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องฝายหัวขวาครับ     

ว่าเราด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ และที่ว่าเงินสมทบของทางเทศบาลเราไปถึงไหน
แล้วครับ ซึ่งอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าฤดูท านา ก็เลยอยากจะทราบว่าเราด าเนินการไปถึง
ไหนแล้วครับ ก็ขอถามไปทางคณะผู้บริหารด้วยครับ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงนี้ก็เข้า
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สู่หน้าแล้งซึ่งก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟป่า และมีผู้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียว่าน้ าไม่ค่อยมี 
ส าหรับแท้งค์น้ าที่บ้านมะกอกครับ ก็ขอฝากกับท่านปลัดว่า ขอให้ช่วยไปเติมน้ าให้
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ครับ ขอเรียนเชิญท่านวสันต์  วรรณมณีครับ 
ประธานสภา    
นายวสันต์   วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ 
สมาชิกสภา ผู้บริหารทุกท่านครับ กระผมวสันต์ วรรณมณีครับ กระผมมีประเด็นจะถามท่าน

ประธานสภาครับ คือเรื่องซุ้มประตูทางเข้าของหมู่บ้านเราครับ ซึ่งถ้าจ าไม่ผิดแล้วเรา
ได้โอนเงิน ผ่านทางสภาและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าการด าเนินการท าไมล่าช้าครับ 
ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยครับ ก็ขอฝากเรียนถามท่านประธานสภาครับว่าติดขัดอะไร
หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยทุธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านวสันต์  วรรณมณีครับ ขอเรียนเชิญท่ารองประธานสภาครับ 
ประธานสภา  
นายธนบัตร   จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ จลอดจน 
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่านครับ  กระผมก็อยากจะฝากไปยังคณะผู้บริหารครับ            

ในเทศบัญญัติปี 2562 ของเราที่ผ่านไปนั้นครับ ก็ขอให้ด าเนินการท าโครงการด้วย
นะครับ อย่าปล่อยไว้นานครับ  เพราะว่าถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว ก็จะท าไม่ได้ครับ 
งบประมาณของเราก็มีเพราะฉะนั้นรีบท าเลยครับ ก็ขอฝากให้ช่วยด าเนินการด้วย
ครับ และเรื่องที่เราไปส ารวจจะน าน้ ากิ่วคอหมามาลงที่แม่ยาวครับ ก็ขอฝากให้ทาง
คณะผู้บริหารช่วยติดตามด้วยครับ มีเรื่องนี้ที่ผมฝากไว้นานแล้วครับ แต่ไม่ทราบว่ามี
คนตามเรื่องหรือเปล่า ก็อยากจะให้ท่านคณะผู้บริหารช่วยติดตามครับ เพราะเรื่องนี้
ส าคัญมากเลยครับ แต่กับผมก็ได้ยื่นต่อท่านปลัดไปแล้วครับ ก็ขอให้ช่วยติดตาม
หน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านธนบัตร   จักรค าครับ ขอเชิญท่านมงคล  ช านาญการครับ 
ประธานสภา 
นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่านครับ กระผมก็อยากจะเรียนถามท่านปลัดและท่านนายกว่า 

โครงการหลายโครงการของปี 2561  ที่เราได้การเงินไว้ครับ ตอนนี้เหลืออีกกี่
โครงการครับซึ่งผมก็คิดว่าเหลืออีกหลายโครงการครับ ได้ครับผมอยากสอบถามไปถึง
ท่านผู้อ านวยการกองคลังครับ ว่าตอนนี้เงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2561 นั้น รัฐบาล
ได้อุดหนุนมาครบหมดหรือยังครับ ว่าโครงการปี 2561 ของเรายังเหลืออีกหลายตัว
เลยครับ ซึ่งผมก็ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีกี่ตัวครับ แต่ชาวบ้านก็ถามหลายครั้งครับ ก็
อยากจะเรียนถามว่าที่เราท าไม่ได้นั้นเพราะว่างบประมาณยังไม่เข้ามาหรือว่ายังไง
ครับ ตอนนี้ถนนก็เสียหายครับ เมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีรถล้ม ก็เลยอยากขอให้น ายางมะ
ตอยไปซ่อมแซมด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านมงคล  ช านาญการครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าหากไม่มีแล้ว  
ประธานสภา   ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงด้วยครับ ขอเรียนเชิญครับ 
นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
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นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมจะขออนุญาตตอบข้อซักถามท่านสมาชิกแต่ละ
ท่านที่ได้สอบถามมานะครับ ท่านแรกสอบถามเรื่องงบประมาณ และเข้าใจว่าเป็น
คลองส่งน้ าเหมืองหัวขวา เรื่องคลองส่งน้ าเหมือนหัวขวานั้น ขณะนี้เรื่องอยู่ที่โยธา
จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการครับ และงบประมาณ เท่าที่ผมทราบนั้น งบประมาณเป็นของ
ท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับ และท่านผู้ว่าได้ประสานงานและส่งโครงการของเรา
ไปน าเสนอที่กรุงเทพฯ และได้มีท่านปลัดได้ประชุมชี้แจง ก็ ได้รับการยืนยันว่าได้
อนุมัติให้แก่เราเพียงท่ีเดียวภายในจังหวัดล าปาง และเรื่องก็เลยมาอยู่ที่กรมโยธาครับ 
และการจัดซื้อจัดจ้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่กรมโยธาหมดเลยครับ แรกๆเราก็ได้
สอบถามและได้ค าตอบว่าจะรีบด าเนินการครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีการเขียนแบบและ
ประมาณการตามทีง่บประมาณได้มาครับ และได้ยังแนะน าในเรื่องของการเขียนแบบ
ที่เราได้จากยุทธศาสตร์จังหวัด ในเรื่องของถนนขาดที่เขื่อนของชลประทาน ซึ่งผมก็
จะลองสอบถามกับทางโยธาจังหวัดอีกครั้งว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ และการก่อสร้าง
น่าจะเริ่มในเร็วๆนี้ครับ ซึ่งจะต้องสร้างเสร็จก่อนฤดูท านานี้ครับ ส่วนที่ถนนขาดนั้น
เราก็ได้ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราวครับ และคิดว่า
ภายในเดือนหน้าก็จะมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างงบยุทธศาสตร์จังหวัดของอ าเภอครับ 
ซึ่งเรื่องนี้แน่นอนครับเพราะว่ากระผมได้รับการยืนยันจากท่านนายอ าเภอแล้วครับ 
ส่วนเรื่องที่ท่านไม่ได้ถามมาแต่ว่ามีปัญหาอยู่ในตอนนี้ แต่ผมก็คิดอยู่ครับว่า อาจจะ
ต้องใช้งบซ่อมแซม หรือว่างบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เราโอนเมื่อกี้ครับ น่าจะน าไป
ท าตัวนี้ด้วยครับ คือตรงที่บ้านลุงถนอม  แก้วมามือครับ แต่จะท าอย่างไรนั้นก็ต้อง
คิดถึงในเรื่องของงบประมาณ เพราะเราขอไปที่อ าเภอและเสนอไปที่จังหวัดก็ไม่ได้
ครับ กระผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องเข้าไปด าเนินการครับ ซึ่งอยากจะฝากไปถึงท่าน
ผู้อ านวยการกองช่างครับ ขอให้ช่วยเข้าไปส ารวจว่าเราควรจะท าอย่างไรครับ เดิมที่
เราเสนอไปจะท าเป็นผนัง คสล.รูปตัวแอล ซึ่งใช้งบประมาณเกือบ 300,000 บาท
ครับ เสนอไปแล้วไม่ได้ครับ เพราะว่า เงินก้อนนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อท าให้เป็นสภาพเดิม
เท่านั้นครับ หมายความว่าก่อนหน้านั้นเป็นแบบไหนเราก็ต้องท าให้เป็นแบบเดิมครับ 
เดิมไม่มีตัวแอล เราก็จะสร้างให้เป็นตัวแอลก็ไม่ได้ครับ ซึ่งผมก็ได้ขอความกรุณากับ
เขาแล้ว เขาก็ให้เฉพาะต าบลใหม่พัฒนาอย่างเดียวครับ ซึ่งผมก็ขอแบ่งจากต าบลใหม่
พัฒนาได้ไหม ก็ปรากฏว่าเขาไม่ให้ครับ ก็เลยเสนอเข้าไปที่จังหวัดครับ ซึ่งเราก็คงจะ
ไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบครับ  คือเดิมเป็นแบบไหนเราก็ต้องสร้างแบบนั้นครับ ซึ่งตรงนี้ก็
จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องมาคิดกันครับ อีกประเด็นหนึ่งถ้าหากว่าเงินซ่อมแซมของ
เรานั้นมันไม่พอ เราน าไปใช้อย่างอ่ืนหมด เพราะว่าค่าซ่อมแซมอะไรทั้งหลายก็เยอะ
มากครับ ซึ่งเราต้องใช้ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2562  ซึ่งกระผมคิดว่าเราน่าจะ
ต้องได้ใช้เงินจ่ายขาดสะสม ซึ่งอาจจะเป็นการเปิดสมัยประชุมสภาอีกรอบนึงครับ 
ส่วนเรื่องน้ าก็ฝากไปทางป้องกันด้วยนะครับ ว่าจะต้องไปเติมให้เต็มแทงค์ เพราะว่า
เป็นเรื่องความจ าเป็นเร่งด่วนของชาวบ้านครับ ส่วนเรื่องที่ท่านรองประธานสภา
สอบถามเรื่องคลองส่งน้ าจากโครงการกิ่วคอหมา เท่าที่ผมจ าได้ มันติดอยู่ที่เจ้าของที่
คนนึงครับซึ่งเราหาไม่เจอ ซึ่งไม่ทราบว่าท่านประดิษฐ์ประสานได้หรือยังครับ และผม
ก็รอเอกสารที่ส าเร็จเรียบร้อยเพราะเราต้องขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ใหม่พัฒนา และมาตั้งงบในการด าเนินโครงการครับ ซึ่งตอนนั้นเราได้ถึงขั้นตอนที่เข้า
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ไปส ารวจแล้วครับ แต่ว่าเราหาตัวเจ้าของที่ดินไม่เจอครับ หรือว่าเรามีเส้นทางอ่ืนอีก
หรือไม่ เราก็ต้องมาลองคิดดูอีกทีครับ ส่วนในเรื่องของท่านวสันต์สอบถามเรื่องของ
ซุ้มประตู ขณะนี้ เราอยู่ในขั้นตอนที่ประมาณการราคา และคงจะต้องหาผู้รับจ้าง ซึ่ง
ต้องลงในระบบ e bidding ก็คงจะด าเนินการในเร็วๆนี้ครับ เพราะว่างบประมาณ
เกิน 5 แสนครับ ซึ่งมันเกินอ านาจของกระผมที่จะให้ใครเข้ามาด าเนินการครับ ส่วน
ในเรื่องที่ท่านมงคล สอบถามในเรื่องของงบประมาณของปี 2561 ที่เราได้กักไว้ ซึ่ง
ตอนนี้มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าผู้ที่จะเข้าด าเนินการนั้น จะเสี่ยงต่อการที่จะขาดทุน 
เพราะว่า งบปี 2561 เราใช้แบบของเรา ซึ่งแบบของเรานั้นท าตามงบประมาณที่เรา
มีครับ อย่างเช่นเรามีงบประมาณอยู่  100,000 บาท เราท าถนนบ้านแม่ฮวก บ้าน
นางทองค า ถิ่นค ารพ ซึ่งเราก็ตกลงกันแล้วว่าเป็นเงินเท่านี้ ซึ่งทางกองช่างก็เข้าไป
ส ารวจและได้ระยะทางมา และได้เขียนแบบโดยใช้แบบของเรา พอมาช่วงหลังนี้
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบมาใหม่ ว่าต้องใช้แบบมาตรฐาน งบประมาณก็
ต้องเพ่ิมข้ึน อย่างเช่นวางท่อต่อเนื่องจากบ้านนายมนู  นิวาโต ซึ่งถ้าท าตามแบบแล้ว
จะท าไม่ได้เลยครับ เพราะว่าแบบมาตราฐานจะต้องเพ่ิมงบประมาณเข้าไปอีก 
ยกตัวอย่างแค่ฝาปิดบ่อพัก ซึ่งเดิมเราใช้แค่เหล็ก 2 นิ้ว หนา 6 มิลลิเมตร ท า
ตะแกรง แต่แบบมาตรฐานนั้น เหล็กขอบ  10 เซนติเมตร  หนา 10 มิลลิเมตร จาก
เส้นละ 200 กว่าบาท กลายเป็นเส้นละ 1000 กว่าบาท ซึ่งตรงนี้กับผมได้
ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับ ซึ่งเราจะไม่ท าตามแบบมาตรฐานก็ไม่ได้ครับ วิศวกรก็
ต้องเซ็นครับ แต่ตอนนี้เราไม่มีวิศวกรเซ็นและไม่มีคนควบคุมงาน ซึ่งพูดกันตามตรง
แล้วว่า ผู้รับเหมาสมัครเล่นไม่สามารถท าได้ครับ ต้องไปหาวิศวกรมาเซ็นให้และ
ค่าใช้จ่ายก็ต้องเพ่ิมขึ้นครับ กระผมก็เลยได้ให้ทางกองช่างได้ประมาณการราคากลาง
ขึ้นมา และเราก็ได้ไปสอบถามว่าใครจะท า ในเมื่อเขาดูแบบแล้วเขาก็ไม่ท าครับ พอ
คนไม่ท าขึ้นมาเรื่องก็ตกไปครับ และผมก็ได้รับค าแนะน าจากทางกองคลัง ถ้าหากว่า
ตกถึง 3 ครั้งเราก็อาจจะมีแนวทางว่าขอเพ่ิมงบประมาณได้ครับ ซึ่งก็ต้องผ่านทางที่
ประชุมสภา อยู่ดีครับ เพื่อที่จะให้ท าได้ตามแบบมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนน 
ต้องผ่านที่ประชุมสภาอยู่ดีครับ และทางคณะกรรมการก็กลัวส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินครับ แต่ทั้ งนี้ทั้ งนั้นเขาก็จะพยายามครับ แต่ว่าอาจจะต้องมีการขอ
งบประมาณเพ่ิม ซึ่งถ้าหากท าตามแบบของเราก็ไม่ได้อีกครับ เดี๋ยวปัญหาจะตามมา
ภายหลังครับ ก็ขอชี้แจงในเรื่องของงบประมาณปี 2561 ตามนี้นะครับ ส่วนในเรื่อง
ของซุ้มประตูก็คงจะด าเนินการในเร็วๆนี้ครับ ซึ่งเป็นของปีงบประมาณ 2562  และ
งบประมาณในไตรมาสแรกพ่ึงจะเข้ามาครับ เราก็จะน าเงินไปใช้ในทางที่จ าเป็นก่อน
ครับ ผมก็อยากจะเรียนให้กับทางสภาทราบว่า ที่กระผมรื้อซุ้มประตูทางเข้าของ
ต าบลเราออกเพราะว่ามันอันตรายครับ ซึ่งเราก็ต้องน าคนไปแกะออกและก็ต้องเขียน
แบบใหม่ ซึ่งในการเขียนแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าเป็นงานที่ยากล าบาก
มากครับ ท่านผู้อ านวยการกองช่างก็ต้องเข้าไปปรึกษากับผู้ช านาญงาน ในเรื่องของ
การท าซุ้มประตูครับ เพราะว่าทีแรกก็คิดว่าแค่เป็นการซื้อวัสดุ และให้คนงานของเรา
ไปท า  แต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่าเป็นความช านาญเฉพาะอย่างครับ ก็คง
จะต้องหาผู้รับจ้างที่มีความพร้อมและช านาญในเรื่องนี้ครับ ส่วนงบประมาณของปี 
2562  ก็ก าลังจะเริ่มด าเนินการครับ เช่น โครงการซุ้มประตูครับ ส่วนเรื่องโครงการ
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อ่ืนๆก็เริ่มด าเนินการครับ ในเรื่องของถนนลาดยาง ก็จะด าเนินการเร็วๆนี้ครับ ส่วน
ของบ้านเขาซ้อนก็มีปัญหา เลยน าเข้าสภาในวันนี้ครับ และจะรีบด าเนินการครับ 
และในโครงการของปีงบประมาณ 2562 นั้น ก็มีถนนอยู่ 2 สายครับ ส่วนของปี 
2561 นั้นก็ตามที่ผมน าเรียนไปเมื่อกี้ครับ อาจจะรอนานสักหน่อย แต่ผมก็จะ
พยายามครับ ถ้าหากว่ามีคนท าได้ก็จะให้ท าครับ แต่ต้องตามแบบมาตรฐานเท่านั้น
ครับ ก็ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงในที่ประชุมแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงแต่ละเรื่องให้กับสมาชิกสภาในที่ประชุมครับ 
ประธานสภา โดยเฉพาะกับผมเป็นห่วง ในเรื่อง โครงการในงบประมาณปี 2561 ครับ ที่ว่าต้องใช้

แบบมาตรฐานแทนแบบเทศบาลของเราครับ ซึ่งในขณะนี้งบประมาณของเราก็ไม่พอ
ครับ ส่งตอนนี้ก็ผมก็เป็นห่วงมากครับ แต่ว่าท่านนายกบอกว่าท าได้ครับแต่ต้องขอ
ประชุมเพ่ิมอีกครั้งหนึ่งและขอเพ่ิมงบประมาณ เข้าไปอีกครับ ซึ่งผมคิดว่าเราควร
จะต้องรีบด าเนินการครับ ก็ขอให้รีบหาผู้รับจ้าง และหากเป็นไปได้ก็ให้เข้าที่ประชุม
ในสมัยหน้า เพ่ือเพ่ิมงบประมาณ สนับสนุนให้ได้ตามแบบมาตรฐานครับ เรียนเชิญ
ท่านมงคล  ช านาญการครับ 

นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่านครับ  ขออนุญาตสอบถามในเรื่องของโครงการปี 2561 ครับ 

ซึ่งมีตั้ง 7 โครงการ ก็ผมก็อยากจะถามท่านผู้บริหารว่าเราไม่สามารถด าเนินการได้
สักโครงการเลยใช่ไหมครับ อย่างเช่นโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก โครงการ
ก่อสร้างล าเหมืองตัวยู โครงการท่อน้ าเสียบริเวณบ้านนายมนู นิวาโต โครงการวางท่อ
น้ าเสีย บริเวณหน้าบ้านนางเสาร์แก้ว  สิงห์ทอง  โครงการเสริมผิวลาดยางบ้านหมู่ 5  
และโครงการ คสล.บ้านนายเสวก เกษณา และโครงการ คสล.บ้านนางทองค า ถิ่นค า
รพ ซึ่งอยากจะสอบถามว่าไม่สามารถท าได้สักโครงการเลยเหรอครับ ขอสอบถาม
ด้วยครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา  
นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ขออนุญาตชี้แจงตามที่ท่านมงคลได้สอบถามนะครับ 

ไม่จัดโครงการนี้ โครงการที่จะท าได้ เพราะว่าเราท าราคากลางแล้วซึ่งใกล้เคียงกัน
มาก คือโครงการเสริมผิวลาดยางของบ้านหมู่ 5 ครับ ที่ว่าจะเข้าด าเนินการเร็วๆนี้นะ
ครับ ซึ่งตอนนี้ก็ได้ท าสัญญาเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนตัวโครงการอ่ืนก็อย่างที่กระผมได้
พูดไปเมื่อกี้ครับ ซึ่งของศูนย์เด็กเล็กนั้น ตอนนี้อยู่ในช่วงท าราคากลางอยู่ครับ ถ้าหาก
ว่าไม่ได้ เราก็ต้องดูที่ระเบียบว่าเราขอเพ่ิมจากที่ประชุมสภาได้หรือเปล่าครับ แต่
เท่าที่ผมทราบนั้น จะต้องรอให้ถึง 3 ครั้งก่อนครับ และในการท าราคากลางนั้นก็ใช้
เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ครับ ซึ่งก็ต้องเว้นช่วงในการขอราคากลางด้วยครับ เป็น
เวลา 30 วันในการเว้นช่วงขอในแต่ละครั้ง ก็ขอชี้แจงตามนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ เราก็ต้องรอตามระเบียบครับ 
ประธานสภา ส าหรับ 7 โครงการที่ว่าค้างของปี 2561  ซึ่งตรวจโครงการที่สามารถท าได้นั่นก็คือ

โครงการเสริมผิวถนนลาดยางของบ้านหมู่ 5 ซึ่งถ้าหากว่าโครงการตัวไหนที่ขอเพ่ิม
งบประมาณ ก็ต้องรอให้ครบ 3 ครั้งครับ ขอเชิญท่านรองมงคล  แผ่นค าครับ 
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นายมงคล   แผ่นค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน 
รองนายกเทศมนตรี  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมก็ขอแจ้งข่าวดี เกี่ยวกับเรื่องขอไฟฟ้า ขยายเขต 

ไฟฟ้าบ้านหมู่ 3 ซึ่งตอนนี้ก็ได้เริ่มปักเสาเมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ ซึ่งจะแล้วเสร็จใน
วันที่ 31 นี้ครับ ซึ่งไฟฟ้าบ้านแม่ฮวกนั้น ก็ได้รับความร่วมมือจากพวกเราทุกคนครับ 
ไม่ได้ใช้ชื่อของบุคคลอ่ืน อีกเรื่องก็คือการขยายเขตไฟฟ้านะครับ ที่ย้ายเสา 3 ต้น
หน้ากู่ครูบามหาป่าเจ้า ตอนนี้ก็ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับ แต่ในเมื่อปี
ก่อนกับผมก็ได้ไปรู้จักกับผู้จัดการและงานนี้ทางสภาได้กันงบไป 200,000 บาท ซึ่ง
ทางผู้จัดการก็บอกว่าจะท าให้ฟรีครับ ซึ่งผมมีเรื่องอยากจะสอบถามครับเรื่องรางส่ง
น้ าระบายน้ าจากฝายบ้านมะกอก ซึ่งจากทรัพยากรน้ าก็ได้มาส ารวจเรียบร้อยแล้วนะ
ครับ แต่ก็ติดเรื่องที่ว่า ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงลานน้ าจะผ่าน  ก็ขอความร่วมมือน าเอกสารไป
ให้เขาเซ็นด้วยครับ และวันนั้นกับผมก็ได้ไปร่วมประชุมกับท่านสมาชิกสภาบางท่าน 
ประธานผู้ใช้น้ า ได้ตกลงกันแล้วว่าจะเริ่มด าเนินการโดยให้ก านันผู้ใหญ่บ้านและ
ก านันประชุมลูกบ้านก่อนครับ แล้วก็ด าเนินการเลยครับ ซึ่งตอนนี้ติดอยู่ที่เอกสาร
ครับ ถ้าหากเอกสารเรียบร้อยก็สามารถยื่นไปที่กรมทรัพยากรน้ า เขาก็จะเข้ามาท าให้
เลยครับ และได้ตกลงกันไว้ว่าจะประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ในวันที่  15 นี้ครับ และ
ถ้าหากว่าเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้น ามาให้ผมและจะได้ด าเนินการส่งให้เขา
ครับ แหล่งงบประมาณก็เกิน 50 กว่าล้านครับ ก็ขอฝากด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านรองมงคลนะครับ ส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าที่บ้านหมู่ 3 ก็เป็น 
ประธานสภา ผลงานของพวกเรานะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ด าเนินเรื่องและขอบ

คุณท่านรองมงคลที่ได้ติดต่อกับทางการไฟฟ้า ขอเชิญท่านปลัดครับ 
ส.ต.ต.สุบิน   จีนา - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดล าปางมาพบผม 

ซึ่งท่านก็เป็นห่วงในเรื่องของการหาเสียงการเลือกตั้งครับ และเกรงว่ากลัวจะมีการ
กระท าผิดในการเลือกตั้งครับ เช่นรับเบี้ยเลี้ยงในการเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจในการให้
คะแนน และเรื่องของการหาเสียงที่ขัดแย้งกับแนวทางของพรรค ยกตัวอย่างเช่น 
พรรค ก วางนโยบายไว้ว่า ต่อไปผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมอีกคนละ 600 บาท 
และขอใช้ยานพาหนะเพ่ือรับส่งผู้สูงอายุในการลงคะแนนการเลือกตั้ง และเวลาใน
การหาเสียง สามารถหาเสียงได้ตั้งแต่เวลา  6:00 น. ก็อยากจะน าเรียนให้ท่าน
สมาชิกได้ทราบในเรื่องของการเมืองครับ ก็ขออนุญาตแจ้งในที่ประชุมครับ     
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านปลัดครับ กี่ยวกับเกณฑใ์นการเลือกตั้ง ซึ่งผมคิดว่าคงจะไม่มีการ 
ประธานสภา เลื่อนการเลือกตั้งไปอีกนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการ

ประชุมสภา 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - การประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที ่1 ประจ าปี 2562 วันพุธที่ 14  
ประธานสภา   กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. บัดนี้ก็ถึงเวลาละครับ ผมต้อง 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ที่ได้ประชุมร่วมกัน  ขอปิดประชุมครับ 
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ปิดประชุม  เวลา  12.30 น. 
 

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

(ลงชื่อ)      บุณยภู  บุญเรือง         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

(ลงชื่อ)      วสันต์  วรรณมณี  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวสันต์    วรรณมณี ) 
 

(ลงชื่อ)    ไพโรจน์  ดวงชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)     พินิจ  จินะการ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)    ธนา    แก้วจักร์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร์) 
 

(ลงชื่อ)     ประดิษฐ์    เรืองฤทธิ์     กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)      ชาญยุทธ  ไชยานนท์              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 


