
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ที่ ๒) ประจ าปี 25๖1 

วันศุกร์ที่  10  สิงหาคม  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. นายมงคล  แผ่นค า  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
2. นายสุนันท์     เกษณา  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
3. นายมนู  โลชา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
4. นายธีรชัย ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
5. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาล 
6. นางนิชชยา อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายเจริญ โสพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นายกรุงทอง สิงห์โทราช นายช่างโยธาช านาญงาน 
10.  นางพัทธนันท์    รักดิษฐ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. นางสุชัญญา ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
12. นางสาวพิชญา พัตราภรณ์วิโรจน์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
13. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
14. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
15. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธาช านาญงาน 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 25๖1 ก่อนที่จะประชุมสภา กระผมขอ
อนุญาตแก้ไขก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมนะครับ ในวันนั้นที่ท่านนายกได้เสนอ
ญัตติต่อท่ีประชุมเร่ืองของการเงินนะครับ หน้าที่ 17 ครับ ซึ่งรายละเอียดหน้าที่ 17 
นั้น ได้รับแจ้งจากผู้อ านวยการกองคลังครับ ที่ท่านนายกบอกว่า ตามรายละเอียด
แนบท้ายที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันปี 2561 ครับ เพราะฉะนั้นขออนุญาตเพ่ิมเติมในนี้
เลยนะครับ ซึ่งกระผมจะเพ่ิมถ้อยค าให้กับท่านนายกนะครับ ซึ่งประกอบด้วย
โครงการดังต่อไปนี้ 1 โครงการก่อสร้างอาคารประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เรียงล าดับไปเรื่อยๆ ทุกโครงการตามโครงการที่อยู่ในรายละเอียดแนบท้ายนี้ กระผม
ก็จะยกไปใส่ในถ้อยค าของท่านนายกครับเพราะว่าเวลาส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เข้าตรวจเขาจะต้องตรวจรายงานการประชุมของเราด้วยครับและรายงานการประชุม
ของนายกหน้าที่ 17 นั้นท่านนายกได้บอกว่าเนื่องจากมีค่าก่อสร้างทั้งสิ้นจ านวน 15 
รายการตามรายละเอียดแนบท้าย ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเพราะฉะนั้น กระผมจะขอ
เพ่ิมโครงการในรายงานการประชุมครั้งนี้ว่ามีโครงการดังต่อไปนี้ 1 โครงการก่อสร้าง
อาคารประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 179,709 บาท ไปเรื่อยๆจนครบ
ทั้ง 15 โครงการครับ ซึ่งกระผมจะขอแทรกในรายงานการประชุมให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบครับ เพราะถ้าเขามาตรวจเราก็ต้องชี้แจงให้เขาทราบครับ ก็ขอน าเรียนในที่
ประชุมก่อนที่จะประชุมสภาครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี 25๖1        
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ไม่มี 
ประธานสภา  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  1  ประจ าปี 2561  
ประธานสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม 2561 มีท่านไหนที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเติม หรือว่าตัดออกในรายงานการประชุม เชิญเสนอในที่ประชุมสภา และแก้ไข
ต่อไปครับ กระผมขออนุญาตแก้ไขก่อนนะครับ ทุกท่านเปิดหน้าที่ ๓ ครับ ค าพูดของ
กระผม บรรทัดแรกครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติต่อประชุมสภา     
ขอให้เติมค าว่า ที่ หลังค าว่า ต่อ ครับ จะได้ความหมายว่าขอเรียนเชิญท่านนายกได้
เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาครับ ต่อไปนะครับหน้าที่ 12 ครับ ค าพูดของกระผม
ในช่วงที่ 3 บรรทัดแรกครับ ค าว่าก็จัดตั้งคณะกรรมการแปลเทศญัตติ ขอให้ตัดค าว่า
เทศออกครับ ต่อไปหน้าที่ 15 ครับ ค าพูดของกระผมช่วงแรกครับ บรรทัดที่ 8 ครับ 
ค าว่า น าเทศบัญญัตินั้นไปให้คณะกรกร เปลี่ยนค าว่า คณะกรกร เป็น คณะกรรมการ
ครับ ต่อไปหน้าที่ 17 ครับ ที่ว่าระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่เรื่อง ข้อ 5.1 
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พิจารณากันเงินประมาณรายจ่าย ขอให้เติมค าว่า งบ หลังค าว่า เงิน ด้วยครับ       
จะได้ความหมายว่าพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่าย มีท่านอ่ืนจะแก้ไขบันทึก
รายงานการประชุมไหมครับ  ถ้าหากว่าไม่มีแล้ว กระผมจะขอมติจากที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  
1  ประจ าปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 1 
    ประจ าปี  2561  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 - เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระที่ 3  3.1 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ        

ขอเชิญ นายมงคล ช านาญการ  ประทานกรรมการแปรญัตติได้อ่านรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ต่อที่ประชุม เรียนเชิญครับ  

นายมงคล ช านาญการ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ดังนี้ครับ  

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ครั้งที่ ๒ วันพุธที ่8 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน  เวลา ๑3.๓๐ น. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายมงคล ช านาญการ ประธานกรรมการ 
๒. นางล าดวน    จินา  กรรมการ 
๓. นายธนา แก้วจักร์  กรรมการ 
๔. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กรรมการ 
๕. นายสุธรรม    จ าปา  กรรมการ 
๖. นายไพโรจน์  ดวงชัย  กรรมการ 
๗. นายวสันต์     วรรณมณี กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
  -  ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
๒. นายมงคล     แผ่นค า รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายสุนันท์   เกษณา รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายธีรชัย       ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา ปลัดเทศบาล 
๖. นายเจริญ       โสพันธุ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.   โดยมีนายมงคล  ช านาญการ ต าแหน่งประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายมงคล  ช านาญการ  ประธานกรรมการ   ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมงคล ช านาญการ  -  เรียนท่านคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน  เราได้ประชุมคณะกรรมการไปแล้ว 
ประธานกรรมการ  หนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีคณะกรรมการท่านใดจะแก้ไขในรายงาน

การประชุมครั้งที่ ๑ หรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ กรรมการท่าน
ใดเห็นขอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โปรดยก
มือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒  
สิงหาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๗ เสียง  ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายมงคล  ช านาญการ  - ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
ประธานกรรมการ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๖ 

สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่
หิน การรับค าร้องขอแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติแต่อย่างใด 

 พิจารณา ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 (๑) ค าแถลงงบประมาณ          ยืนยันร่างเดิม 
 (๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

- บันทึกหลักการและเหตุผล        ยืนยันร่างเดิม 
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย   ยืนยันร่างเดิม 
- งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน   ยืนยันร่างเดิม 

(๓) รายงานประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒     
ยืนยันร่างเดิม 

(๔) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒      ยืนยันร่างเดิม 
(๕) รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒     

ยืนยันร่างเดิม 
 (๖) รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒         ยืนยันร่างเดิม 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนยันตามร่างเดิมจ านวน  ๗  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ฯ(ถ้ามี) 
   - ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา ๑5.๐๐ น. 
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  (ลงชื่อ)         มงคล  ช านาญการ      ประธานคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
          (นายมงคล  ช านาญการ) 
 
  (ลงชื่อ)         วสันต์    วรรณมณี         กรรมการและเลขานุการ/บันทึกรายงานการประชุม 
       (นายวสันต์   วรรณมณี) 
 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รายงานผลการประชุม 
ประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หินครับ หลังจากที่เรา

ได้รับหลักการในวาระ 1 ไปแล้ว ก็เปิดให้สมาชิกได้เสนอญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีท่านใดยื่น
ญัตติเข้ามาครับ และคณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันร่างเดิมนะ
ครับ 

 
ข้อ 3.๒ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณพ. ศ. 2562  
วาระที่ 2 แปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันร่างเดิม
ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเป็น 

วาระที่ 3 ลงมติ ในวาระนี้ กระผมจะได้ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบล   ไหล่หินของเรา เพ่ือเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทางคณะผู้บริหารน าไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
เทศบาลต าบลไหล่หินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
ถึง 30 กันยายน 2562 ครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลไหล่หิน จ านวน 
12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวะระท่ี 4  เรื่องที่เสนอใหม่ 
เรื่องพิจารณาญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    

พ.ศ.2561 ดังนี้  
4.1 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน

การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอเรียนเชิญท่านรองนายกได้เสนอ และชี้แจงญัตติต่อท่ีประชุมครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา  
นายมงคล  แผ่นค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน  
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล  

ไหล่หินนะครับ เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
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หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการดังนี้ 
เหตุผล เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑        
ในรายจ่ายแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย รายการ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลต าบล
ไหล่หิน ซึ่งการจัดซื้อกล้องวงจรปิดเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนั้นการก าหนดรายจ่าย
ตามโครงการดังกล่าวในหมวดค่าใช้สอยจึงเป็นการตั้งงบประมาณไว้ผิดหมวด 

ในการนี้จึ งขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งเป็นรายการใหม่ในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 

โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขต
เทศบาลต าบลไหล่หิน ตั้งไว้ จ านวน 10๐,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
จ านวน 100,000.- บาท โอนลดเป็นเงิน จ านวน 100,๐๐๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเป็นเงิน จ านวน 0 บาท รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้นจ านวน   
100,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุดังมีรายการดังนี้ 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท 

    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่

น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 

ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี 

(Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 

4.5 มิลลิเมตร  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้ 
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- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide 
Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้ 

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ 
IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP 
, RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย  

- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD 
Card หรือ Mini SD Card  

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี

คุณภาพ 
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 

แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ  24,000 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ  
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 

หรือดีกว่า  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง  
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุด

ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , 

RTSP ได้เป็นอย่างน้อย  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance 

Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
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- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย
ได้  

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 
จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 9,500 บาท  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps  
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 
802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ 
จ านวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง  

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุก
ช่อง 

4. ค่าจัดซื้อหน่วยบันทึกความจ า (ฮาร์ทดิส) 4 Terabyte จ านวน 2  
ลูกๆ ละ 7,250บาท เป็นเงิน 14,500บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความจุไม่น้อยกว่า 4 Terabyte 
 
5. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ (UPS) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 6,000 บาท 

ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีขนาดการจ่ายก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า (1000VA / 600Watts)  
- มีตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าเพ่ือป้องกันไฟกระชาก 
 
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน 100,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน

โอนทั้งสิ้น  100,๐๐๐.- บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) 
และการจ่ายเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ดล าปา งอนุ มั ติ แ ล้ ว  ประกอบระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม
หลักการเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น จึงน าเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้ชี้แจงญัตติ เรื่องท่ีเสนอมานี้เป็นการเสนอญัตติเพ่ือขอ 
ประธานสภา ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการรักษาความ

สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  โดยโอนลดจากแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน จ านวน 10๐,0๐๐.- บาท 
มีท่านไหนจะซักถามหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ ถ้าหากไม่มีท่านใดซักถาม กระผม
จะขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ืออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2561 ตามที่ท่านนายกได้เสนอและชี้แจงญัตติไปแล้วนะครับ 

ประชุม - มีมติ เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้อนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 12 เสียง            
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวะระท่ี 5   เรื่องพิจารณาญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ.2561  

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  พิจารณา
ประธานสภา   ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ได้แก่  

ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
นายกเทศมนตรี กระผมขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนราชการ  

หลักการ  ในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนราชการ จ านวน 4,000 บาท 

เหตุผล เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕61  ในรายจ่ายในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนราชการ ตั้งไว้ จ านวน 728,000.- 
บาท แต่เนื่องจากจ านวนเด็กนักเรียนมีจ านวนมากกว่าที่ได้รับจัดสรรจึงท าให้
งบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ ดังนั้นจึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณมาเพ่ิมในรายการดังกล่าว 
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จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑    
โดยขอโอนเพิ่มในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ดังนี้ 

โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ต าบลไหล่หิน ตั้งไว้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    
จ านวน 31,990.- บาท โอนลดเป็นเงิน จ านวน 4,๐๐๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเป็นเงิน จ านวน ๒7,99๐.-บาท รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น 
จ านวน         4,๐๐๐.- บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
งบเงินอุดหนุนหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ จ านวน       
728,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 0 บาท โอนเพิ่มเป็นเงิน 
จ านวน 4,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน จ านวน  4,000.-บาท 
รวมเป็นเงินขอโอนเพิ่มท้ังสิ้น จ านวน 4,๐๐๐.- บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 
3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27     การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือ โอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขอความ
เห็นชอบโอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
พ.ศ.๒๕61 ตามหลักการเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคณุท่านนายกครับ ที่ได้เสนอญัตติในที่ประชุมสภาครับ เรื่องนี้เป็นการขอโอน 
ประธานสภา เพ่ิมเงินงบประมาณในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนราชการ จ านวน 4,000 บาท เพราะว่า
จ านวนเด็กนักเรียนมีจ านวนมากกว่าที่ได้รับจัดสรรจึงท าให้งบประมาณไม่เพียง
พอที่จะใช้ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ ท่านนายกจึงขออนุมัติสภาในการ
โอนเงินเพ่ิมในครั้งนี้ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าหากว่าไม่มีท่านใด
สอบถาม กระผมจะขอมติในท่ีประชุมเลยนะครับ 

ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้พิจารณาอนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนราชการ จ านวน 
4,000 บาท จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
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ระเบียบวะระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เราจะได้ปรึกษาหารือกันในข้อ ปัญหาต่างๆที่เราต้องการให้สภาของเราได้ช่วยกัน 
ประธานสภา คิดช่วยแก้ไขนะครับ ใครมีเรื่องหรือปัญหาที่จะน ามาเสนอหารือในที่ประชุมสภา 

เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านรองมงคล  แผ่นค าครับ 
นายมงคล   แผ่นค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภา 
รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้ท่านนายกติดราชการที่เชียงใหม่

ครับ ก็มอบหมายหน้าที่ให้กระผม ด าเนินการเป็นประธานแทน ส าหรับเรื่องอ่ืนๆนี้ก็
คงจะเป็นเรื่องที่ปรึกษาหารือกันทั่วๆไปครับ ถ้าหากว่าใครมี เรื่องจะน ามา
ปรึกษาหารือก็ขอเรียนเชิญครับ จะได้ช่วยกันพิจารณาครับ ก็ลองคิดดูนะครับว่ามี
เรื่องอะไรบ้างที่เราจะได้ช่วยกันพัฒนาครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านรองนายกนะครับ ในเรื่องต่างๆที่เราได้หารือในที่ประชุมที่ผ่านมา 
ประธานสภา ในเรื่องของโครงการที่คงค้างต่างๆ และได้ผ่านมติมาแล้ว ถ้าหากว่าในปีงบประมาณนี้

ท าไม่ทัน เราก็จะท าในปีหน้าครับ เพราะเราได้กันเงินไปแล้วนะครับ ขอเรียนเชิญ
ท่านประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมก็มีเรื่องที่อยากจะเรียนถามผู้อ านวยการกองช่างครับ ในเรื่อง

ของสะพานที่บ้านนาบัวครับ อยากจะถามว่าเราจะมีแนวทางแก้ไขยังไงครับ    
เพราะวันนั้นที่กระผมไปดูปรากฏว่าสะพานตรงนั้นท้องมันต่ าครับ น้ าไหลผ่านได้น้อย
ครับ กระผมคิดว่าควรได้รับการแก้ไขครับ ซึ่งวันนั้นกับผมก็ได้พาช่างไปดูแล้วนะครับ  
เราจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหายังไงครับ  เลยอยากจะให้ทางผู้อ านวยการกองช่าง
ได้ชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านประดิษฐ์ครับ เรื่องทางเข้าบ้านนาบัว คือต้องการขยายให้ยกขึ้นสูงอีก 
ประธานสภา   หน่อยครับ ขอเรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่างครับ  
นายเจริญ   โสพันธ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ทุกท่านครับ ขอขอบคุณท่านประธานสภาครับ ส าหรับเนื้องานตรงนี้กระผมก็ได้เข้า

ไปดูในตอนที่กระผมได้เข้ามาประชุมครั้งแรกครับ ซึ่งกระผมเข้าไปดูแล้วสภาพตัวล า
เหมืองเป็นตัวยูครับ และมีคอนกรีตเททับเป็นถนนเข้าไปซึ่งก็มีคราวเกิดการแตกหัก 
เนื่องจากมีรถไปชน และที่ท่านบอกเกี่ยวกับระดับน้ าว่าน้ าไม่ไหลเลยคือลักษณะเนื้อ
งานแบบนี้เราจะต้องต่อลานขึ้นครับ แต่จะให้ทุบหรือท าลายลานตัวยูมันจะเป็นเรื่อง
ใหญ่ครับ จะต้องไปต่อลานให้สูงขึ้นและยกระดับถนนขึ้นคือลักษณะจะต้องเป็น
โครงการใหม่ครับ ก็เลยอยากจะแนะน าให้กับท่านว่าโครงการตัวนี้น่าจะท าเป็นถนน
กว้าง 4 เมตรไปเลยครับ เพราะว่าระยะทางยาวประมาณ 30 เมตรครับ ซึ่งเป็น
โครงการที่จะต้องของบประมาณครับ ขอบคุณครับ 

ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  - ถ้าหากเป็นตรงนั้นเป็นถนนของเทศบาลเราครับ ก็จะให้ท่านผู้อ านวยการกองช่าง 
ปลัดเทศบาล ได้ไปปรับแผนและประมาณการว่าจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ในการท าครับ แล้ว

เราค่อยตั้งงบประมาณในการท าครับ เพราะว่าถ้าต่ ากว่านั้นก็ต้องสร้างใหม่ครับ ถ้า
หากว่าเราทุบก็เป็นผลต่อโครงสร้างอีกครับ อาจจะต้องท าเป็นโครงการเข้าสภาครับ 
อันดับแรกจะต้องปรับเข้าไปในแผนก่อนครับ ขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - จากค าอธิบายของผู้อ านวยการกองช่างนะครับ คือเมื่อก่อนเขาจะตีแบบแล้วก็เททับ 
ประธานสภา ลานตัวยูเลยครับ แต่ว่าตอนนี้มันต่ าเกินไปเราก็จะต่อรางตัวยูขึ้นครับและขยายให้

กว้างขึ้นอีกครับ เพ่ือให้น้ าไหลผ่านได้สะดวกครับ เราก็จะต้องท าโครงการใหม่ครับ มี
ท่านอ่ืนจะชี้แจงปัญหาอีกไหมครับ ขอเรียนเชิญท่านมงคล  ช านาญการครับ 

นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ อยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับที่กระผมได้เสนอในที่ประชุมครั้งที่แล้ว

ครับ เกี่ยวกับการซ่อมแซมจุดที่สามแยกบ้านแม่ฮวกครับ ว่าได้รับการซ่อมแซมหรือ
ยังครับ เพราะตอนนี้ชาวบ้านก็ได้ถามมาว่าเมื่อไหร่จะท าครับ เพราะว่าจุดนั้นเป็นจุด
ที่รับซื้อล าไยครับ กระผมก็ได้ต่อไปว่าได้เสนอเข้าที่ประชุมสภาแล้วครับและ
เจ้าหน้าที่จะมาซ่อมแซมให้ครับ ก็ขอเรียนถามด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอบคุณท่านมงคล   ช านาญการนะครับ ขอเชิญท่านปลัดครับ 
ประธานสภา  
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  - ส าหรับโครงการตอนนี้ขอให้กองช่างช่วยตรวจสอบงบประมาณค่าวัสดุก่อสร้างว่ามี 
ปลัดเทศบาล เท่าไหร่ครับ ถ้าหากว่าไม่พอจะได้โอนเงินครับ ตอนนี้จะท าตัวเดียวก็คงไม่ได้ครับ    

ก็อยากจะให้ทางกองช่างได้ไปส ารวจถนนทั้งหมดเลยครับ อย่างถนนเส้นที่ผ่านไปทาง
บ้านผู้ใหญ่บ้านทางขวามือก็ช ารุด และถ้าหากจะซ่อมก็ซ่อมทีเดียวเลยครับ เราจะได้
ซื้อยางมะตอยส าเร็จรูปมาครั้งเดียวครับ แล้วทยอยซ่อมทีละจุดไปครับ คืออยากจะ
ท าทุกสายครับและไม่อยากจะท าหลายรอบครับ ในส่วนที่เป็นหลุมกว้างเราก็คง
จะต้องน าปูนเข้าไปเทก่อนครับ แล้วค่อยน ายางมะตอยทาทับอีกรอบครับ ก็ขอให้
ทางกองช่าง พาช่างออกไปส ารวจครับ และท ารายงานให้เป็นจุดๆเลยครับ ว่าจุดนี้จะ
ซ่อมแบบไหน จะใช้วัสดุก่อสร้างเท่าไหร่ ถ้าหากว่าเงินไม่พอเราจะได้พิจารณาโอน
เงินครับ ถ้าหากว่าท าหลายรอบแล้วก็จะต้องทยอยซ้ือของครับ ก็คงต้องรบกวนทาง
กองช่างให้ส ารวจให้เสร็จในครั้งเดียวเลยครับ ถ้าหากไม่มีปัญหาก็คิดว่าอาทิตย์หน้าก็
คงจะลงมือซ่อมได้ครับ ก็ฝากทางกองช่างด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ก็ต้องขอขอบคุณท่านปลัด และผู้อ านวยการกองช่างด้วยนะครับ ส าหรับเรื่องนี้ครบั 
ประธานสภา กระผมก็อยากจะให้ส ารวจถนนระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านทีเดียวเลยครับ

โดยเฉพาะทางบ้านหมู่ 2 ไปบ้านหมู่ 1 ครับ ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อมานานแล้วครับ     
ก็เป็นเรื่องดีนะครับถ้าหากว่าบางหลุมมันลึกจนเกินไป ถ้าใช้ยางมะตอยเพียงอย่าง
เดียวก็จะเปลืองครับ ก็ต้องรองพ้ืนด้วยปูนก่อนแล้วค่อยใช้ยางมะตอยครับ          
ขอเรียนเชิญท่านวสันต์  วรรณมณีครับ 

นายวสันต์   วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และตลอดจนผู้ร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมวสันต์ วรรณมณีครับ กระผมก็ตั้งใจว่าจะน าเรียนถึง

ปัญหาตรงนี้ในเรื่องของถนนครับ มีอีก 3 เส้นครับที่ขอฝากกับทางกองช่างให้ไป
ส ารวจและซ่อมแซมบ ารุงรักษาครับ  สายที่ 1 คือถนนเลียบแม่น้ ายาวจากหน้าวัดชัย
มงคลไปบ้านสันติสุขครับ ซึ่งค่อนข้างที่จะช ารุดเสียหายมากพอสมควรครับ ซึ่งได้รับ
การแก้ไขโดยน าดินลูกรังไปวางทับ แต่ตอนนี้ก็โดนฝนและท าให้เป็นโคลนครับ     
สายที่ 2 คือถนนสายแพะหนองห้าครับ ซึ่งถูกน้ ากัดเซาะเป็นหลุมลึกอยู่ทางด้าน
ขวามือฝั่งลงคลองครับ ซึ่งจากการหารือครั้งก่อนก็ได้ทราบว่าทางชลประทานก็ยัง
ไม่ได้มอบให้เราครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางปลัดก็ได้ชี้แจงว่าเราก็มีแนวทางที่จะซ่อมแซม
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ได้อยู่ ก็ขอฝากทางกองช่างให้เข้าไปส ารวจหน่อยครับ และสายที่ 3 ก็ตรงข้าม
เทศบาลของเราครับ ซึ่งท่านปลัดก็ได้น าเรียนไปแล้วครับ ก็ขอฝากกองช่างได้ดูแล
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ก็ต้องขอขอบคุณท่านวสันต์ครับ ส าหรับการซ่อมแซมครับ เราต้องดูว่างบประมาณ 
ประธานสภา ที่อยู่ ในหมวดงานซ่อมแซมว่าจะพอหรือไม่ครับ  ก็ขอฝากท่านปลัดและท่าน

ผู้อ านวยการกองคลังช่วยดูแลครับ เพราะว่าตอนนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วครับ  
เงินที่เหลือจ่ายจากโครงการต่างๆหรือว่าโครงการที่ไม่ได้ท าเราก็ท าการโอนเข้าไปใน
หมวดซ่อมแซมนะครับ ถ้าหากโอนโดยคณะผู้บริหารไม่ได้ก็ต้องเปิดประชุมสภาเพ่ือ
โอนงบประมาณเข้าสู่หมวดซ่อมแซมต่อไปครับ ขอเรียนเชิญท่านประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์
ครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ คือในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะครับ ช่างผู้รับเหมาได้ไปท าถนนที่ข้าง

วัดซึ่งเป็นโครงการของไทยนิยมไทยยั่งยืนครับ พอดีบ้านมะกอกได้งบประมาณ
จ านวน 200,000 บาทและได้แบ่งไปท าถนนจ านวน 150,000 บาท การเทถนน
ครั้งนี้ คือไม่ได้รื้อถนนพ้ืนผิวเก่าของเทศบาลออกนะครับ แต่ตอนนี้เทไปแล้วแต่     
ยังไม่สุดสายครับ ก็เลยท าให้ถนนเป็นเนินครับ กระผมก็อยากจะเสนอโครงการต่อไป
ว่าให้เข้าไปอยู่ในแผนเลยครับ ว่าเราน่าจะท าต่อไปอีกนิดครับความยาวประมาณ 30 
ถึง 40 เมตรครับ เพราะว่างบประมาณของไทยนิยมไทยยั่งยืนนั้น ไม่สามารถท าได้
หมดครับ กระผมจึงอยากของบทางเทศบาลไปท าต่อครับ ก็เลยอยากขอเสนอบรรจุ
เข้าไปในแผนครับ เพราะว่ากระผมก็ได้รับปากกับทางชาวบ้านแล้วว่าจะขอกับทาง
เทศบาลมาท าต่อครับ ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ก็ต้องขอขอบคุณท่านประดิษฐ์ครับ เชิญท่านรองประธานสภาครับ 
ประธานสภา  
นายธนบัตร   จักร์ค า   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
รองประธานสภา ทุกท่านครับ ตอนนี้ก็อยู่ในวาระอ่ืนๆนะครับ กระผมต้องขอขอบคุณท่านประดิษฐ์ที่

ได้เอ่ยถึงโครงการของไทยเข้มแข็งหรือว่าไทยยั่งยืนที่ได้ลงไปท าครับ คือโครงการตัวนี้
ตอนที่ผมได้เสนอในที่ประชาคมหมู่บ้านโดยผ่านทางคณะกรรมการจากอ าเภอนะครับ
กระผมได้เสนอให้เป็นการลาดยางแบบโอเวอร์เลย์ ซึ่งต้องนั้นกระผมก็จะเสนอให้เท
เป็นแบบซีเมนต์ แต่เขาได้ท าการเปลี่ยนแบบก็เลยเป็นปัญหา กระผมก็ได้ทักท้วงไป
ครับ ว่าพ้ืนเดิมเป็นพ้ืนซีเมนต์อยู่แล้วและน้ าไปขังแค่นิดเดียวเราเทพ้ืนโอเวอร์เลย์
ขึ้นมาประมาณ 5 เซนติเมตร ก็แก้ปัญหาได้แล้วครับ แต่นี่เขาเปลี่ยนแบบ กระผมก็
ไม่ได้เป็นกรรมการก็เลยไม่รู้ครับ กระผมได้เสนอในที่ประชุมตอนที่เขามาประชาคม
ว่าขอให้เป็นถนนแบบโอเวอร์เลย์ ไม่ใช่เป็นแบบนี้ครับ เราก็ต้องหาแนวทางการแก้ไข
ต่อไปครับ แต่ก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อยครับเพราะว่ามันสูงเกินไปครับ ขนาดบ่อพักน้ า
ตอนนี้ก็เป็นปัญหาครับ ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าจะตอบกับชาวบ้านแบบไหนดี ก็เลยตอบ
ไปว่าเขาไปเปลี่ยนแบบ ซึ่งทางเราก็ไม่ทราบครับ ถ้าหากเป็นของเทศบาล กระผมก็
คงจะเข้าไปดูครับ ซ่ึงตอนนี้ถนนก็สูงครับ น้ าก็จะไหลเข้าบ้านของชาวบ้านครับ ก็ต้อง
เป็นปัญหาที่เราต้องหาทางแก้ไขต่อไปครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับ กระผมอยากฝาก
กับทุกท่านนะครับว่าตอนนี้เราก าลังผ่านเทศบัญญัติไปนะครับ ต่อจากนี้ไปถ้าหากว่า



 - 14 - 

เราจะไปรับปากกับชาวบ้านก็ขอให้ระวังหน่อยนะครับ เพราะว่างบประมาณตัวนี้เรา
ก าลังส่งไปครับ อย่ารีบไปรับปากกับชาวบ้านนะครับ เพราะตอนนี้เราก็เพ่ิงผ่าน
งบประมาณไปครับ ซึ่งเราจะได้ท าอีกทีก็ปีงบประมาณ 2562 ครับ ถ้าหากว่าเป็น
ปัญหาเร่งด่วนต้องใช้งบประมาณแบบเร่งด่วน ซึ่งเราก็ต้องมาพูดคุยกันก่อนครับ    
ว่าจะเอางบประมาณที่ไหนมาใส่ อย่าเพ่ิงรีบไปรับปากกับพ่ีน้องชาวบ้านนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองประธานสภาครับ เรื่องนี้ก็คือเกิดจากความไม่เข้าใจในการ 
ประธานสภา ท างานนะครับคือถนนนี้เส้นเดิมมันหนา 15 เซนติเมตรอยู่แล้วครับ ถ้าหากเทหนา

เข้าไปอีก 15 เซนติเมตร ก็จะกลายเป็น 30 เซนติเมตร ซึ่งจะหนาเกินไปครับ    
เรียนเชิญท่านรองสุนันท์  เกษณาครับ 

นายสุนันท์   เกษณา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภา 
รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ จากที่กระผมได้ไปประชุมมาเมื่อวาน

ครับ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็บอกมาว่า ถ้าหากว่าเกินศักยภาพของเราก็ให้
เขียนโครงการเข้าไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยครับ อย่างเช่นถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่บ้านหมู่ 2 ไปครับ กระผมก็จะของบประมาณไปอยู่นะครับ 
เอาเฉพาะถนนสายรอบแม่น้ ายาวนะครับ เขาให้ท าต่อต าบลครับ จะได้ถนนที่เชื่อม
กันระหว่างเกาะคาแม่ยาวครับ และได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับ ซึ่งทางเขาก็มี
งบประมาณเยอะพอสมควรครับ เมื่อวานรองนายกที่ได้รักษาการแทนก็ได้พูดครับ   
ว่าอยากได้อะไรก็ให้เขียนโครงการเข้ามาครับ และเขาก็จะได้น าเข้าสภาของเขาครับ 
และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องบ้านนาบัวครับ เรื่องล าเหมืองไม่ต้องท าอะไรครับเพราะว่า
ตรงนั้นแข็งแรงอยู่แล้วครับ แค่ขยายถนนปากทางให้กว้างๆครับ และอีกเรื่องหนึ่งก็
คืออยากฝากให้ทางสมาชิกสภาครับ ถ้ามีประชุมแผนครั้งต่อไป อยากให้ท าถนนเข้า
พ้ืนที่ทางการเกษตรบ้างครับ อย่างที่ผู้ใหญ่บ้านหลายๆบ้านได้พูดครับ เขาถามว่า
ท าไมถึงไม่ท าทางการเกษตรและถ้าครั้งแรกไม่มีที่ลง กระผมก็จะลงก่อนเลยครับ 
ประมาณสัก 500 เมตร เดี๋ยวผมจะให้ท าถนนเข้าทุ่งเตรียมเลยครับ ในอนาคตเขา
อาจจะไม่ให้ก็ได้ครับ  กระผมอยากจะให้น าเข้าแผนครับ เพราะว่าเราท าเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ในอนาคตเราก็ต้องช่วยกันพูดหลายๆเสียงนะครับ ก็ขอให้มี
โครงการถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรถ้วยนะครับ ซึ่งกระผมก็อยากจะขอโครงการเจาะ
น้ าบาดาล ถ้าหากสมาชิกท่านใดสนใจก็คุยกันได้นะครับ เดี๋ยวกระผมจะขอประสาน
กับทางกองช่างครับ   เพราะกระผมจะเอาแน่นอนครับ จะขอสละที่นาของกระผม
ครับ และจะขอไฟฟ้าเข้าไปด้วยครับ เพ่ือใช้ปลูกพืชผักสวนครัวในฤดูแล้งครับ 
กระผมก็ขอฝากในเรื่องเส้นทางของถนนสายทุ่งเตรียมไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองสุนันท์  เกษณาครับ เรียนเชิญท่านรองประธานสภาครับ 
ประธานสภา  
นายธนบัตร   จักร์ค า   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
รองประธานสภา ทุกท่านครับ ผมอยากจะขอเสริมท่านรองสุนันท์นะครับ เกี่ยวกับถนนเพ่ือการเกษตร

เข้าทางทุ่งเตรียมครับ ก็ผมดูแล้วนะครับ ถนนเพ่ือการเกษตรมีอยู่ในแผนแล้วครับแต่
เราไม่ได้หยิบขึ้นมาท าครับ ค าว่าถนนเราก็ต้องท าตามขั้นตอนนะครับคือ 1 ต้องไป
ขออนุญาตจากเจ้าของที่เจ้าของที่ต้องเซ็นยินยอมนะครับ ท าถนนทางการเกษตร
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แบบนี้ เราจะต้องท าให้สิ้นสุดนะครับ  ถ้าหากมีการร้องเรียนขึ้นมาเราจะใช้
งบประมาณไม่ได้นะครับ ต้องเอ้ือประโยชน์ให้ทุกฝ่ายครับ ไม่ใช่ว่าท าแล้วจะมาหยุด
กะทันหันครับ กระผมก็ได้ปรึกษากับท่านประธานสภาว่า ถ้าหากว่างๆจะมาคุยกัน
เรื่องถนนว่าจะท าในแนวใดครับ โดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องท าถึงแค่ที่ของตรงนั้นและ
จะต้องท าให้ได้ประโยชน์ร่วมกันหมดครับ ซึ่งกระผมดูแล้วมันก็มีแนวที่จะไปได้แต่ติด
ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเจ้าของที่นะครับ ฉะนั้นเราต้องหาทางร่วมกันครับ อีกอย่างหนึ่งนะ
ครับ เราพยายามหาทางที่จะท าให้มันผ่านตรงกลางให้ได้ครับ เพ่ือประโยชน์ของทุกๆ
ฝ่ายจะได้ใช้ถนนเส้นนี้รวมกันครับ ซึ่งเราก็ต้องมาปรึกษากันอีกทีครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองประธานสภาครับ ส าหรับถนนเพื่อการเกษตรทุ่งเตียมครับ 
ประธานสภา กระผมก็ได้คิดมานานแล้วครับ แต่ติดที่ว่าเจ้าของที่เขาไม่ให้หมดครับ เรียนเชิญท่าน

มงคล ช านาญการครับ 
นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ ขอเสริมเรื่องของถนนเกี่ยวกับการเกษตรครับ ไม่ใช่ว่าจะท าได้ง่ายๆนะ

ครับ ขนาดแค่ของบ้านหมู่ 3 บ้านเดียวยังนานเลยครับ เวลาไปพูดกับเจ้าของที่ไม่
ต้องบอกว่า 3 เมตรนะครับ บอกตามความจริงเลยครับว่า 4 เมตรครับ เพราะว่า
ชาวบ้านจะคิดว่า 3 เมตรจริงๆครับ อีกอย่างจะเกิดปัญหาภายหลังครับ และผมขอ
แนะน าว่าถ้าเราจะท าแล้วให้ได้ผลก็คือเจ้าของนาที่เราจะขอที่ต้องได้คุยกันครับ 
เพราะว่าเราเป็นฝ่ายงบประมาณไม่สามารถเถียงกับเจ้าของที่ได้ครับ ปล่อยให้เจ้าของ
ที่เขาเถียงกันเองครับ ซึ่งตอนนั้นกับผมก็เจอปัญหาเหล่านี้ครับ แต่ก็ได้บอกไปว่าถ้า
หากว่าท่านมีเงินล้านท่านก็ซื้อถนนเส้นนี้เข้ามาไม่ได้ครับ แต่นี่ท่านไม่ได้เสียเงินสัก
บาท แค่สละที่นา ถนนก็เป็นของท่านแล้ว และเป็นประโยชน์ต่อท่านในอนาคตด้วย 
ก็อยากจะแนะน าว่าให้เจ้าของที่เขาได้ประสานกันเองครับ ว่าจะเอาตรงไหน ให้เชิญ
เจ้าของที่ตรงนั้นมาประชุมกันครับ ถ้าอยากได้ถนนจริงท่านต้องเสียสละที่นา ก็ขอ
เสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ก็ต้องขอขอบคุณท่านมงคล  ช านาญการครับ เชิญท่านวสันต์  วรรณมณีครับ 
ประธานสภา  
นายวสันต์   วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และตลอดจนผู้ร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมวสันต์ วรรณมณีครับ ผมจะขอเพ่ิมเติมตรงอีกสักหน่อย

ครับ คือวันนั้นกับผมได้ท าหนังสือถึงทางกองช่างครับ แต่ไม่ทราบว่าท่านผู้อ านวยการ
กองช่างได้เปิดอ่านหรือยังครับ ก็เลยอยากจะน าเรียนในที่นี้นะครับ ว่าจริงๆแล้ว
ตรงหน้าปั๊มน้ ามันของกระผมนั้น น้ าได้ท่วมขังซึ่งถ้าหากเป็นที่ของกระผม กระผมท า
ไปแล้วครับ แต่มันเป็นไหล่ทางที่เราได้ขุดท่อและเกิดการทรุดตัวลงครับ เนื่องจากว่า
รถได้เข้าออกเป็นจ านวนมาก มันก็เลยต่ ากว่าปากท่อระบายน้ าครับน้ าก็เลยท่วมขัง
วันนี้ก็เลยอยากจะขอพูดว่าตรงนั้นก็เป็นพ้ืนที่สาธารณะครับ และเป็นเขตที่เรา
รับผิดชอบ และตอนนั้นผู้รับเหมาเขาขุดวางท่อระบายน้ าและเกิดการยุบตัวลงและ
เวลาฝนตกจะท าให้เกิดน้ าท่วมขังเป็นจ านวนมากเลยครับ       ก็ขอฝากท่านดูแล
เรื่องนีด้้วยครับ ขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ก็ต้องขอขอบคุณท่านวสันต์ด้วยครับ และขอฝากทางกองช่างได้แก้ไขให้ตามล าดับ 
ประธานสภา   ด้วยนะครับ เรียนเชิญท่านรองสุนันท์ครับ 
นายสุนันท์   เกษณา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภา 
รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอเพ่ิมเติมถนนเพ่ือการเกษตรที่ได้น า

เรียนไปก่อนหน้านี้แล้ว กระผมก็ได้ขอทางสภามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเรื่องการท า
ถนนลงไปทางสวนเกษตรครับ และผมจะท าก่อนเพราะว่าที่ตรงนั้นมีเจ้าของที่ดิน 3 
คน ซึ่งกระผมคือ 1 ในนั้นครับ ซึ่งจะขอเปิดเส้นทางไปก่อนครับ แล้วจะบอกกับท่าน
สมาชิกทุกท่านว่าเป็นเขตพ้ืนที่ของหมู่ 2 ครับ และขอแจ้งให้สมาชิกสภาทราบครับ 
เพราะว่าเป็นที่ดินของกระผมจึงจะเสียสละเริ่มท าถนนทางเข้าก่อนครับ ขอแจ้งให้
ทางสมาชิกทราบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านรองสุนันท์  เกษณาด้วยครับ เรียนเชิญท่านไพโรจน์  ดวงชัยครับ 
ประธานสภา    
นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมนายไพโรจน์  ดวงชัยครับ ก็ขอเสนอเกี่ยวกับถนนซึ่งถนนเพ่ือ

การเกษตรมีปัญหามากเลยนะครับ เพราะครั้งที่แล้วนั้นปลูกนากันไปหมาดๆครับ 
และตอนนี้ก็ขุดเอาท่อออก เพ่ือท าเป็นทางน้ าใหญ่และยังไม่ได้ไปท าสักทีครับ       
มันก็เกิดปัญหาให้ชาวบ้านได้ตักเตือนว่ากล่าวมาทางสมาชิกสภาที่เดินถนนสายนั้น  
พอขุดเอาท่อออกก็จะเกิดร่องน้ ากว้าง  ชาวบ้านก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายครับ         
ซึ่งชาวบ้านก็ถามมาว่าท าไมไม่ท าให้เสร็จไปเลย กระผมก็ได้บอกไปว่าต้องรอ
งบประมาณก่อนครับ ก็มีอยู่ 2 จุดนะครับ แล้วผมขอเสริมเรื่องถนนเพ่ือการเกษตรที่
ท่านสุนันท์ได้พูดเมื่อกี้ครับ ว่ากระผมได้มีความตั้งใจมากกับถนนเส้นผ่ากลางทุ่ง
เตรียม เพราะกระผมได้ประสานกับท่านผู้ ใหญ่บ้านหมู่  4 แล้วและได้ไปขอ
แบบฟอร์มจากทางกองช่างแล้ว และจะท าตั้งแต่วัดนาบัวลงมาผ่าลงมาตามเส้น     
ล าเหมืองใหญ่ แต่ติดปัญหาตรงที่ปลายถนนจะน้อยครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะแก้ปัญหา
คือขอ 2 ข้างครับเพ่ือเอาท่อใส่ได้ไหมครับ ถ้าเป็นแบบนี้จะดีกว่าครับ และเรื่องถนน
ที่ช ารุดในหมู่บ้านก็มีหลายจุดนะครับ กระผมต้องขอขอบคุณมากเลยครับ ตรงถนน
สายบ้านสบฮวก และถนนเส้นบ้านหมู่ 2 ไปยังบ้านหมู่ 3 ต้องขอขอบคุณมากนะ
ครับที่เข้าไปด าเนินการซ่อมแซมให้ แต่ตรงคอสะพานจะช ารุดมากเลยนะครับ ขอให้
ทางกองช่างเข้าไปส ารวจดูด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านไพโรจน์  ดวงชัยนะครับ เรียนเชิญท่านปลัดครับ 
ประธานสภา 
ส.ต.ต.สุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ อาจจะเป็นข่าวร้ายของเราครับ ว่าตอนนี้มี

หนังสือมาถึงจังหวัดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และหนังสือมาถึงเราเมื่อวันที่  
1 สิงหาคม 2561 เรื่องการโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คือทางกรมส่งเสริมจะพิจารณา
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือเพ่ือไปใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นตามสิทธิ์สวัสดิการของประชาชนข้าราชการพนักงาน เช่น งบเงินอุดหนุนทั่วไป
ส าหรับการศึกษาภาคบังคับ ค่าบ าเหน็จบ านาญ เงินอุดหนุนส าหรับการสงเคราะห์
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนส าหรับสงเคราะห์ผู้พิการและรายการอ่ืนที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน นั่นคือเงินที่เหลือทั้งหมดของจังหวัดล าปางทั้งของเราด้วยครับ ซึ่งของ
เรามีทั้งหมด 4 ตัวครับ เงินเหลือจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก    
งบได้มา 7,480,000 บาท เหลือจ่ายอยู่ 3 ,356,300 บาท โครงการประปา       
มีเงินเหลือจ่ายอยู่ 989,000 บาท โครงการประปาตัวนี้นี้ เหลืออีก 1,150,000 
บาท คือรวมรวมแล้วก็หลายล้านบาทครับซึ่งเขาก็แจ้งมาว่าเงินรัฐบาลขอเอาไปจ่าย
เป็นเงินเบี้ยยังชีพเพ่ือส าหรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการครับ    
ซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีได้มาที่ราชภัฏล าปางซึ่งตอนนี้ท่านนายกได้ท า
หนังสือขอให้ท่านได้ติดตามวงเงินตัวนี้มาคืน ซึ่งความหวังของเราก็ริบหรี่มากครับที่
เราจะได้เงินคืน ก็รอหนังสือตัวนี้ตอบกลับมาครับ ถ้าหากว่าไม่ได้ก็คงจะต้องเริ่มกัน
ใหม่ครับ แต่ถ้าหากว่าได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีครับ  ก็ขอน าเรียนให้ที่ประชุมครับ   
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ขอขอบคุณท่านปลัดครับ ส าหรับเรื่องนี้นะครับ ก็คือเงินเหลือจ่ายจากเงินใน 
ประธานสภา  อุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งเงินในการสร้างประปาหมู่บ้านและการสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกครับ เรียนเชิญท่านมงคล  ช านาญการครับ 
นายมงคล   ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านครับ กระผมขอเสริมอีกเรื่องครับ เกี่ยวกับปัญหาของชาวบ้านครับ         

เป็นปัญหาของบ้านหมู่ 6 ครับ ซึ่งทางชาวบ้านฝากมาว่าขอให้ทางกองช่างไปดู
ตะแกรงที่หน้าบ้านยายเขียว วรรณมณีครับ บ้านหมู่ 6 ครับ ตอนนี้ตะแกรงเหล็กได้
เป็นสนิมและมีปัญหาคือเวลาข้ามถนนมันอันตรายครับ ซึ่งตอนนี้เขาก็ได้แก้ไขโดยน า
ยางรถยนต์เข้าไปวางทับไว้ก่อนครับ ขอให้ทางกองช่างได้ช่วยเข้าไปด าเนินการแก้ไข
และซอ่มแซมด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  - ขอขอบคุณท่านมงคลด้วยครับ มีท่านอื่นจะเสนอปัญหาต่างๆในวาระอ่ืนๆนี้อีก 
ประธานสภา ไหมครับ  ถ้าไม่มีกระผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการ

ประชุมครั้งนี้  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี 2561       
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. บัดนี้ก็ถึงเวลาละครับ  
ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านที่ได้ประชุมร่วมกัน  ขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุม  เวลา  1๑.30 น. 
 
 
 (ลงชื่อ)สิบต ารวจตรี     สุบิน  จีนา        ผู้จดรายงานการประชุม 
       (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
  
 (ลงชื่อ)      สุธรรม  จ าปา         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสุธรรม   จ าปา )   
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(ลงชื่อ)      บุณยภู  บุญเรือง         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

(ลงชื่อ)      วสันต์  วรรณมณี  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวสันต์    วรรณมณี ) 
 

(ลงชื่อ)    ไพโรจน์  ดวงชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)     พินิจ  จินะการ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)    ธนา    แก้วจักร์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร์) 
 

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

(ลงชื่อ)      ชาญยุทธ  ไชยานนท์              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
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(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 
 
 


