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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

วัน อังคาร ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้นสอง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ผู้มาประชุม  ๑3  คน 

๑. นายบุญทา วงศม์ูล ประธานสภาเทศบาลฯ บุญทา วงศม์ูล 

๒. นายสมศักดิ์ อินสุข รองประธานสภาเทศบาลฯ สมศักดิ์ อินสุข 

๓. นายปั๋นแก้ว ศรบีุญเรอืง สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ ปั๋นแก้ว ศรบีุญเรอืง 

๔. นายสว่าง สายค้าอ้าย สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ สว่าง สายค าอ้าย 

๕. นายสมเกียรติ ตาสีมูล สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ สมเกียรติ ตาสีมูล 

๖. นายกมล อินทร์จันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ กมล อินทร์จันทร์ 

๗. นายอินสม สายขัด สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ อินสม สายขัด 

๘. นายสว่าง ธิลา สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 สว่าง ธิลา 

๙. นางสังวาลย์ ศรวีิไล สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ สังวาลย์ ศรวีิไล 

๑๐. นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ สมบูรณ์ ยารังฝั้น 

๑๑. นายอุดม ปินตา สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ อุดม ปินตา 

12. นายมงคล กันธิยะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ มงคล กันธิยะ 

13 นายขวัญชัย ศริิ เลขานุการสภาฯ ขวัญชัย ศริิ 

      

ผู้เข้าร่วมประชุม  11   คน 

๑. นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีฯ ชุมพร จาปัญญะ 

2. นายเจริญ อุเต็ม รองนายกเทศมนตรฯี เจริญ อุเต็ม 

3. นายสมเพชร ฝา่ยริพล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมเพชร ฝา่ยริพล 

4. นายพิทักษ์ ต่อใจ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พิทักษ ์ ต่อใจ 

5. นายจรูญโรจน์ แก้วมณี ปลัดเทศบาลฯ จรูญโรจน์ แก้วมณี 

6. นายวรวัจน์ บุญญผลานันท์ รองปลัดเทศบาลฯ วรวัจน์ บุญญผลานันท์ 

7. นางจรรยา ศวิานนท์ ผูอ้้านวยการกองช่าง จรรยา ศวิานนท์ 

8. นายอุดร กองแก้ว ผูอ้้านวยการกองสาธารณสุข อุดร กองแก้ว 

9. นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เกียรตศิักดิ์ กันทาแปง 

10. นางสาวนฤมล พงศธ์ิ ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล พงศธ์ิ 

11. นางสาวเพียงพินจิ ทีปต์จริ  คนงานทั่วไป เพียงพินิจ ทีปต์จริ 

 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาเทศบาลต้าบลบ้านแหวนกล่าวเปิด

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 

นายขวัญชัย  ศิริ ระเบียบวาระนีเ้ป็นการรับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง เป็นการประชุมสมัย 

เลขานุการสภาฯ สามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. รายงานทั้งหมด 29 หน้า กล่าวโดยสรุป ระเบียบ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง คือ 1.๑ ประกาศเทศบาล

ต้าบลบ้านแหวน เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 

ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 

และ 1.2 แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

จ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560, 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม มีการรับรองรายงานการประชุม 1 

ครั้ง คือ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 

2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม 

เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง, ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถามทั่วไป ไม่มี, 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   

ไม่มี, ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) มี 2 เรื่อง 5.1 ขออนุมัติ

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สรุปมีการรายงานยอดเงิน

สะสมทั้งหมด รวมยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ครั้งนี้ โดยหักไว้ตามที่ก้าหนด

ในหนังสือตามหนังสือกระทรวงหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 080832/ว7272  

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ทั้งหมด 8,005,162.54 บาท มีการขอใช้จ่ายเงิน

สะสม ทั้งหมด 7,995,900.00 บาท คงเหลืองบประมาณเงินสะสมหลังอนุมัติ

จา่ยขาดเงินสะสม 9,262.54 บาท ซึ่งรวมโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมทั้งหมด 

19 โครงการ แบ่งเป็นสองประเภท คือประเภทโครงสร้างพื้นฐานทั่ว ไป และ

ประเภทโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาและแหล่งน้้า รายละเอียดปรากฏใน

รายงานการประชุมหน้าที่ 5-16 โดยมีการเสนอให้พิจารณารวมเดียวทั้งหมด 

19 โครงการ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

/...5.2 ขออนุมัติ 
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 5.2 ขออนุมัตโิอนงบประมาณเพื่อตั้งจา่ยรายการใหม่ หมวดงบเงินอุดหนุน  

 กองการศกึษาเทศบาลต้าบลบ้านแหวน ประกอบด้วย  

 5.2 (1) โครงการสรงน้้าพระธาตุวัดจอมทอง  

 5.2 (2) โครงการสรงน้้าพระธาตุวัดชา่งค้าหลวง  

 5.2 (3) โครงการสรงน้้าพระธาตุวัดท้าวบุญเรอืง  

 5.2 (4) โครงการสรงน้้าพระธาตุวัดเทพประสิทธิ์  

 5.2 (5) โครงการสรงน้้าพระธาตุวัดป่าหมาก  

 5.2 (6) โครงการสรงน้้าพระธาตุวัดวรเวทย์วิสิฐ ซึ่งทั้ง 6 รายการย่อยนี้ สมาชิก

สภาฯ มีมติเห็นชอบให้ด้าเนินการตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เชยีงใหม่ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมหนา้ที่ 5-16 ซึ่งที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง, จากนั้นเข้าสู่วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ เป็น

เรื่องที่ทางสมาชิกฯ ได้สอบถามอภิปรายและมีเรื่องแจ้งมายังเทศบาลฯ ซึ่ง

รายละเอียดนั้นจะปรากฏในรายงานการประชุมเริ่มตั้งแต่หนา้ที่ 23-29  รายงาน

การประชุมได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และ

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาทั้ง 3 ท่าน ได้ลงนามแล้ว ท่าน

สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และหากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งทางเลขานุการ

สภาฯ ได้ท้าการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานรายละเอียดทั้งหมดว่าจะต้องมีการ      

ประธานสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมตรงจุดใดบ้าง ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบความ

ถูกต้องอีกครั้ง สอบถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม

หรือไม่ ถ้าหากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน     

การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

สมาชิกท่านใดเห็นชอบผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้  

มติท่ีประชุม   รับรอง          11    คน 

  ไม่รับรอง  -   คน 

  งดออกเสียง  1 คน 

 มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2561 คร้ังท่ี 1 

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถามทั่วไป 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

-ไม่มี- 

/...ระเบียบวาระที่ 5 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่(เพื่อพิจารณา) 

5.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ด้าเนินโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมบ่อพัก หมูท่ี่ 6 ทางไปหมูท่ี่ 12 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาฯ แจ้งให้นายกเทศมนตร ีชีแ้จงรายละเอียด ตามระเบียบวาระที่ 5.1 

ประธานสภาเทศบาล  

นายชุมพร  จาปัญญะ ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงสถานที่ด้าเนินโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีต 

นายกเทศมนตรฯี เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ทางไปหมูท่ี่ 12 

 หลักการ 

 ตามที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลต้าบลบ้านแหวนจะด้าเนินโครงการ

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ทางไปหมู่ที่ 

12 ขนาด Ø 1.00 เมตร มอก. ช้ัน 3 จ้านวน 50 ท่อน พร้อมบ่อพักจ้านวน 6 

บ่อ งบประมาณ 464,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 เหตุผล 

 เนื่องจากประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่

ด้าเนินการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก 

หมู่ที่ 6 ทางไปหมู่ที่ 12 ซึ่งเดิมก้าหนดให้เริ่มต้นก่อสร้างจากแยกสถานกงสุล

ญี่ปุ่นเก่า ก้าหนดสถานที่ก่อสร้างใหม่เป็นด้าเนินการก่อสร้างต่อจากโครงการ

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1. งบประมาณในการด้าเนินการก่อสร้างคงเดิม คือ 464,000.- บาท (สี่แสน

หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 2. ปริมาณงานในการด้าเนินการก่อสร้างคงเดิม (จ้านวนท่อ 50 ท่อน จ้านวนบ่อ

พัก 6 บ่อ)   

 3. สถานที่ก่อสร้างบนล้าเหมืองสาธารณประโยชน์สายเดิมเลียบถนนสายหมู่ที่ 6 

ไปยังหมูท่ี่ 12  

 เพื่อให้การด้าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอ

ญัตติเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ด้าเนินโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ทางไปหมู่ที่ 12 ต่อสภาเทศบาลต้าบล

บ้านแหวน ต่อไป 

 - ในส่วนนี้เป็นความประสงค์ของคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่  6         

ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงย้ายจุดก่อสร้างโครงการดังกล่าวฯ ขอให้ท่านสท.อินสม

ผูดู้แลพืน้ที่ได้อธิบายความเป็นมาของโครงการดังกล่าว  

 

/...นายอินสม สายขัด 
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นายอินสม  สายขัด โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมูท่ี่ 6  

สมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของเส้นทางเดิมที่จะท้าการก่อสร้างนั้น คิดว่าไม่เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน 

ทางหมู่บ้านจึงมีการประชุมประชาคม ซึ่งได้มติจากชาวบ้านส่วนมากขอให้มีการ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ด้าเนินโครงการมาด้าเนินโครงการต่อจากโครงการเดิม เพื่อ

ได้พื้นที่ที่เป็นประโยชน์ใหช้าวบ้านได้สัญจรไปมาได้สะดวก ขอใหท้างสมาชิกสภาฯ 

ช่วยกันพิจารณาในส่วนนีด้้วย 

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรอืแสดงความ 

ประธานสภาเทศบาล คิดเห็น ตามระเบียบวาระที่ 5.1 นี้  

นายสมศักดิ์  อินสุข ตามที่หมูท่ี่ 6 ได้ขอเสนอญัตติเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้งในการด้าเนิน 

รองประธานสภาเทศบาล โครงการ อยากสอบถามว่าทางท่านนายกฯ ได้พูดคุยกับทางผู้น้าหมู่บ้านหรือผู้ที่

เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะท้าการขอเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่ และอยากสอบถามว่า

หลังจากที่ด้าเนินการเปลี่ยนแปลงแล้วชาวบ้านจะได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้มาก

น้อยอย่างไร ขอให้ช้ีแจงในส่วนนีด้้วย 

นายมงคล  กันธิยะ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะขอเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ก่อนที่จะมีโครงการนี้ได้ผ่านการ  

สมาชิกสภาเทศบาล ด้าเนินการมาแล้วทุกขั้นตอน ทั้งการประชาคม การส้ารวจพื้นที่ จนได้น้าเข้ามา

บรรจุไว้ในแผนฯ และผ่านกระบวนการท้าสัญญากับผูร้ับเหมาแล้ว อยากสอบถาม

ว่าการของการเสนอเปลี่ยนแปลงจะมีปัญหาหรือไม่ และการท้าสัญญากับผู้

รับจ้างที่ได้ด้าเนินการไปแล้วนั้น จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ต้องมีระยะเวลา

ในการด้าเนินงานอย่างไร   

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง อยากสอบถามว่าถ้าด้าเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างผู้รับจ้างไม่ทราบว่ามี 

สมาชิกสภาเทศบาล การเปลี่ยนแปลงจะเป็นการด้าเนินการที่ผิดระเบียบหรือไม่  แต่ในเรื่องของ

ประโยชน์ที่จะได้รับนั้น ผมว่าในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์มากแก่ชาวบ้าน เพราะผม

ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมกับชาวบ้านในครั้งนั้นด้วย แต่จะเป็นการผิดระเบียบ

หรือไม่ ในการตกลงเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างในสัญญาจ้างกับผู้รับเหมา ซึ่ง

ถ้าผู้รับเหมาไม่ยินยอมจะมีปัญหาหรือไม่ และตามที่ได้ไปอบรมที่หาดใหญ่ก็ได้มี

การสอบถามกับทางวิทยากรในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทางผู้บรรยายได้อธิบายว่าให้

นายกเสนอญัตติ พอสภาฯใหค้วามเห็นชอบแล้ว ก็ท้าบันทึกต่อท้ายสัญญา ผมคิด

ว่าถ้าด้าเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างได้ ชาวบ้านก็จะเป็นประโยชน์กับ

ชาวบ้าน 

นายกมล  อินทร์จันทร์ อยากสอบถามว่าถ้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้งจะผิดระเบียบหรอืไม่  

สมาชิกสภาเทศบาล และจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากหรอืไม่ เพราะสมาชิกฯ ทุกท่านก็ยังกังวลในเรื่องระเบียบ

จะถูกต้องสามารถด้าเนินการได้หรอืไม่ 

 

 

/...นายจรูญโรจน์ แก้วมณี 
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นายจรูญโรจน์  แก้วมณ ี ตามที่ผมได้ฟังทุกท่านอภปิรายแล้ว ในส่วนนีส้มาชิกฯ ยังกังวลในเรื่องของความ 

ปลัดเทศบาลฯ ถูกต้องว่าจะเป็นไปตามระเบียบหรือสามารถด้าเนินการได้อย่างถูกต้องหรือไม่  

ผมขอชี้แจงว่าในการด้าเนินการจัดท้าโครงการแต่ละโครงการจะต้องอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาฯ นี้ก็มาจากความต้องการของประชาชนจาก

การประชุมประชาคมมาตามขั้นตอนจนถึงการจัดท้างบประมาณ ซึ่งจะต้องมีการ

ส้ารวจพื้นที่ที่จะด้าเนินการก่อสร้าง และหาผู้รับจ้างมาด้าเนินการโดยมีการท้า

สัญญาตกลงแล้ว ซึ่งด้าเนินการมาถึงขั้นตอนการจัดซือ้ และจะมีการเปลี่ยนแปลง

สถานที่ด้าเนินโครงการ ซึ่งทั้งนี้วัสดุที่จะใช้ด้าเนินการยังมีรายละเอียดที่คงเดิม ก็

จะไม่เป็นปัญหาหรือเกิดความเสียหาแก่ผู้รับจ้าง เพราะยังใช้วัสดุในการก่อสร้าง

แบบเดิมตามที่ได้ก้าหนดไว้ ก่อนที่จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ด้าเนินโครงการนั้นได้

มีการชี้จุดกับทางผู้รับเหมา ซึ่งจุดที่จะด้าเนินการไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

ชาวบ้าน เพราะสิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือการด้าเนินการต่อจากโครงการเดิม จึง

อยากให้สมาชิกฯ ดูว่าโครงการดังกล่าวนั้น อยู่ในแผนฯ ใช่หรือไม่ ถ้าอยู่ในแผนฯ 

สามารถที่จะด้าเนินการได้ และในเรื่องของงบประมาณ  ถ้ามีอยู่ในแผนฯ ทาง

เทศบาลฯ ก็สามารถด้าเนินการได้ อยากให้ทุกท่านได้พิจารณาจากจุดนี้  และ

เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ด้าเนินโครงการในส่วนนี้ไม่เกิน ห้าแสนบาท จึงสามารถ

ตกลงซื้อจ้างได้ ทางผู้บริหารก็สามารถเรียกทางผู้รับจ้างรายเดิมมาท้าสัญญาได้ 

ผมคิดว่าในส่วนนีจ้ะไม่เป็นปัญหาแนน่อน 

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น ผมคิดว่าถ้าไม่เป็นการผดิระเบียบ และงบประมาณก็ยังคงเดิม เพียงแต่มีการ 

สมาชิกสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลงสถานที่ด้าเนินการโครงการเท่านั้น ผมเห็นด้วยและขอสนับสนุนใน

ส่วนนี้ เพราะชาวบ้านก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ดว้ย  

นายอินสม  สายขัด โครงการที่จะของเปลี่ยนสถานที่นั้น ถ้าด้าเนินการในจุดเดิมอาจไม่เป็นประโยชน์ 

สมาชิกสภาเทศบาล กับชาวบ้านเท่าที่ควร จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เลื่อนขึน้มาซึ่งก็เป็นล้าเหมอืงสาย

เดียวกัน ซึ่งถ้าได้เปลี่ยนแปลงจุดนี้ก็จะเป็นประโยชน์กันชาวบ้านมาก และเป็น

ประโยชน์กับชาวบ้านในต้าบลที่สัญจรไปมาอีกด้วย  

นายกมล  อินทร์จันทร์ สอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างในครั้งนี้ ผมได้ดูโครงการที่อยู่  

สมาชิกสภาเทศบาล ในแผนฯ หน้า 82 ตามที่ผมได้ดูรายละเอียดแล้วก็เป็นเส้นทางเดียวกัน อยาก

สอบถามว่าถ้าเป็นเส้นทางเดียวกันโครงการเดียวกันจะเป็นไปตามระเบียบและ

ถูกต้องตามแผนหรือไม่ ถ้าทางฝ่ายบริหารรับรองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่เป็น

การผิดระเบียบ และสามารถด้าเนินการผมก็เห็นด้วยในส่วนนี้  

นายสว่าง  สายค าอ้าย ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ด ีเพราะก็ยังเป็นการด้าเนินการที่อยู่ในโครงการเดียวกัน  

สมาชิกสภาเทศบาล   เพียงแตเ่ปลี่ยนแปลงจุดที่จะด้าเนินการก่อสร้าง ซึ่งถ้าไม่ด้าเนินการเปลี่ยนแปลงก็

จะเป็นปัญหากับชาวบ้านได้ ผมคิดว่าทางผู้น้าหมู่บ้านและชาวบ้านคงได้ท้าการ

พิจารณากันมาดแีล้ว จงึขอท้าการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี ้ผมก็เห็นด้วย 

/...นายปั๋นแก้ว ศรบีุญเรอืง 
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นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง ในส่วนนีท้างผู้น้าหมูบ่้านก็ได้จัดท้าเอกสารมาเรียบร้อยมทีั้งรายชื่อ รูปถ่าย  

สมาชิกสภาเทศบาล การประชุมประชาคมกับชาวบ้าน รายละเอียดต่างๆ ผมคิดว่าถ้าเป็นความ

ต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง ผมก็ เห็นด้วยกับการที่จะขอด้าเนินการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

นายมงคล  กันธิยะ ตามที่ท่านปลัดฯ ชีแ้จงให้ดูว่าเป็นโครงการที่อยู่ในแผนฯ หรอืไม่นั้น ผมได้ดูแล้วใน  

สมาชิกสภาเทศบาล แผนฯ ได้ระบุไว้ โครงการระบายน้้าพร้อมบ่อพักถนนสายทางไปหมู่ที่ 12 เป็น

โครงการที่ด้าเนินการในสายทางเดียวกัน เพียงแต่ย้ายจุดขึ้นไปด้านบน ซึ่งผมคิด

ว่าถ้าการย้ายจุดด้าเนินการนั้น ไม่ผิดระเบียบและไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต 

ผมก็เห็นด้วย ผมอยากฝากใหท้างฝา่ยบริหารด้าเนินการตกลงกับทางผู้รับเหมาให้

ชัดเจนและท้าสัญญากันใหม่ เพราะผมก็ไม่อยากให้มีปัญหามาถึงสภาฯ ต่อไปใน

อนาคต  

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล สอบถามเรื่องการย้ายจุด ทางกองช่างคงจะมีการออกไปรางวัดใหม่แล้วใชห่รือไม่ 

สมาชิกสภาเทศบาล   ส้าหรับขั้นตอนที่ทางนายกฯ ได้เสนอญัตติมานั้น ผมก็เห็นว่าเป็นการด้าเนินการ

ตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว ซึ่งในส่วนที่ทางสมาชิกฯ ยังไม่เข้าใจจะเป็นในเรื่องของ

ทางผูร้ับเหมา ซึ่งส่วนนีค้งจะเป็นหน้าที่ของทางฝา่ยบริหารที่จะมีการท้าการตกลง

ตามสัญญาจ้าง ในส่วนของขั้นตอนต่างๆ ถ้ามีความถูกต้องและเป็นไปตาม

ระเบียบผมเห็นด้วยในส่วนนี้ ขอฝากให้ทางฝ่ายบริหารให้ด้าเนินการให้ถูกต้องและ

เป็นไปตามขั้นตอนตอ่ไป  

นายชุมพร  จาปัญญะ ส้าหรับโครงการวางท่อของหมู่ที่ 6 ตามที่จะมีการขอเปลี่ยนแปลงย้ายจุด 

นายกเทศมนตรีฯ การด้าเนินการ ซึ่งเหตุผลที่ทางหมู่บ้านต้องการจะย้ายจุดด้าเนินการนั้นทางสท. 

ในพื้นที่ก็ได้อธิบายไปแล้ว ผมขอชี้แจงในเรื่องสัญญาที่ทางสมาชิกฯ ทุกท่านกังวล 

ในส่วนของเรื่องสัญญานั้นได้หยุดไว้ก่อน เพียงแต่มีการเรียกผู้รับจ้างมาท้าสัญญา 

แต่ยังไม่ถึงเวลาการด้าเนินการ ซึ่งที่ทางผู้รับเหมาเข้าไปดูนั้น เพื่อไปดูสถานที่และ

จะลงด้าเนินงาน เพราะงานนี้เป็นงานที่ใช้การตกลงจ้าง ไม่ใช่การสอบราคา ซึ่ง

หลังจากที่สภาฯ เห็นชอบแล้ว ขัน้ตอนการท้างานระเบียบต่างๆ ทางฝ่ายกองช่างก็

มีบันทึกแนบท้ายสัญญา ผมดูแล้วคิดว่าไม่เป็นการผดิระเบียบเพราะเป็นล้าเหมอืง

สายเดียวกันเพียงแต่เลื่อนขึ้นไปด้าเนินการอีกจุดหนึ่ง ซึ่งก็เป็นความต้องการของ

ชาวบ้านของหมู่บ้าน ทางสมาชิกฯ ไม่ต้องกังวลในเรื่องระเบียบถ้าสภาฯ เห็นชอบ

แล้วทางฝา่ยต่างๆ ก็จะด้าเนินการตามขั้นตอน 

นายสมศักดิ์  อินสุข การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ด้าเนินโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีต 

รองประธานสภาเทศบาล เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่  6 ทางไปหมู่ที่  12 ผมอยากสอบถามว่าการ

ด้าเนินการออกไปส้ารวจจุดด้าเนินการครั้งแรกนั้นเป็นช่างคนไหน ซึ่งอาจจะ

ผดิพลาดมาจากการช้ีจุด 

/...นายชุมพร จาปัญญะ 
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นายชุมพร  จาปัญญะ ขอชีแ้จงในเรื่องของรายละเอียดความยาวทุกอย่างยังคงเดิม จ้านวนท่อ 50 ท่อน  

นายกเทศมนตรีฯ เท่าเดิม ซึ่งทางผู้รับเหมาก็ไม่น่ามีปัญหาในส่วนนี้ ส่วนช่างที่ออกส้ารวจคิดว่าเป็น

ช่างอ้น แต่ไม่ทราบว่าได้ประสานกับทางหมู่น้าหมู่บ้านหรอืไม่ ในส่วนนี้ผมก็ได้เน้น

ย้้าทางกองช่างตลอดว่าการออกพื้นที่ส้ารวจนั้นขอให้แจ้งกับทางผู้น้าหมู่บ้านหรือ

ผูท้ีเ่กี่ยวข้องดว้ยตลอด 

นายมงคล  กันธิยะ สอบถามเรื่องสัญญาจ้าง ตอนนีย้ังไม่มีการด้าเนินการท้าสัญญา แตจ่ะเป็น 

สมาชิกสภาเทศบาล การตกลงจ้างแบบนีใ้ช่หรอืไม่  

นายจรูญโรจน์  แก้วมณ ี การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ด้าเนินโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีต 

ปลัดเทศบาลฯ เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ทางไปหมู่ที่ 12 ในแผนฯ งบประมาณทั้งหมด

1,740,000 บาท ทั้งจ้านวนท่อและจ้านวนบ่อพัก สายทางเดียวกัน และ

เนื่องจากงบประมาณมีจ้ากัด ตอนจัดท้าเทศบัญญัติ จึงแบ่งช่วงซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะ

ด้าเนินการช่วงใดก่อน ซึ่งตอนนั้นจะด้าเนินการในช่วงตอนปลาย แต่ตอนนี้จะ

เปลีย่นมาด้าเนินการตอ่จากโครงการเดิมก่อน 

นายกมล  อินทร์จันทร์ สอบถามสมาชิกฯ ลงมตเิห็นชอบให้มกีารเปลี่ยนแปลงแล้ว ต่อไปคงจะมีการท้า  

สมาชิกสภาเทศบาล บันทึกและรายละเอียดไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตอ่ไป  

นายบุญทา  วงศ์มูล สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มีผู้อภปิรายแล้ว  

ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอลงมต ิประธานสภาฯ ขอมตทิี่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  

  5.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ด้าเนินโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ทางไปหมู่ที่ 12  สมาชิกฯ ท่านใด

เห็นชอบ ผมขอมต ิ โดยการยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 คน 

  ไม่เห็นชอบ  - คน 

  งดออกเสียง  1 คน 

นายอุดร  กองแก้ว ขอเสนอใหป้ระธานสภาเทศบาลฯ ได้โปรดเสนอญัตติขออนุมัตโิอนงบประมาณ  

ผอ.กองสาธารณสุข เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดงบเงินอุดหนุน กองสาธารณสุขเทศบาลต้าบล  

บ้านแหวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ข้อ 38 วรรค 

6 การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้า

ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น เนื่องจากต้องรีบด้าเนินการตามข้อสั่งการของ

กระทรวงมหาดไทย ซึ่ งโครงการส่วนใหญ่ เป็นโครงการตามพระราชด้าริ        

พระราชปณิธานของพระบรมวงศานุวงศ์ 

 

 

/...นายบุญทา วงศ์มูล 
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นายบุญทา  วงศ์มูล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)   

ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.2552 มาตร 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) เงินอุดหนุน และการ

จ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระท้าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา

เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ.

2554 ข้อ 38 วรรค 5 (3) ขอปรึกษาหรอืขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน และ (6) 

ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้

น้าความในข้อ 62 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลมการรับรองญัตติเช่นว่านี ้   

ให้กระท้าโดยวิธียกมอืขึน้พ้นศีรษะ  

 ดังนั้น จึงขอมติจากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน หากเห็นว่าเรื่องนี้มีความจ้าเป็นและ

เร่งดว่น ตามระเบียบฯ ที่อา้งถึงขา้งตน้ ให้ยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

  ประธานสภาฯ ขอมตทิี่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบผมขอมติโดยการยกมอื 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 คน 

 ไม่เห็นชอบ  - คน 

 งดออกเสียง  1 คน  
 

5.2 ขออนุมัตโิอนงบประมาณเพื่อตั้งจา่ยรายการใหม่ หมวดงบเงินอุดหนุน กองสาธารณสุข

เทศบาลต้าบลบ้านแหวน 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาฯ แจ้งให้ผูอ้้านวยการกองสาธารณสุข ช้ีแจงรายละเอียด  

ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระที่ 5.2 

นายอุดร  กองแก้ว โครงการที่จะขอด้าเนินการนั้นคอืโครงการพระราชด้าริ ในงานด้านสาธารณสุข  

ผอ.กองสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท ในการด้าเนินงานครั้งนี้ต้องบรรจุ ไว้ในแผนฯ เพื่อเข้าสู่

การตั้งเทศบัญญัติ แต่เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ จึงต้องมีการโอนเงินเพื่อ

รองรับในรายการดังกล่าว ซึ่งการโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่

จะต้องผา่นมตเิห็นชอบจากทางสภาฯ เพื่อเสนอผูว้่าราชการจังหวัดอนุมัตติ่อไป  

 - โอนลดงบประมาณในกองสาธารณสุขเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในโครงการ

พระราชด้าริของแตล่ะหมู่บ้าน 

 โอนลด  

 1. หน้าที่ 102 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ) 7. โครงการรณรงค์ท้าความสะอาด(Big Cleaning Day) เพื่อปรับปรุง

สิ่งแวดล้อมต่างๆ ของต้าบลบ้านแหวนให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ น่าอยู่      

น่าอาศัย และลดอัตราป่วยด้วยโรคที่ เกิดจากสิ่งแวดล้อมไม่สะอาด ตั้งไว้ 

50,000.-  บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) โอนลด 27,000 บาท (สองหมื่น   

เจ็ดพันบาทถ้วน) 
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 2. หน้าที่ 102 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ) 9. โครงการสร้างจิตส้านึกให้ประชาชนคัดแยกขยะ เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตส้านึกให้ประชาชนคัดแยกขยะ เพื่อให้ประชาชนมี

ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ

เทศบาลต้าบลบ้านแหวน ตั้งไว้ 30,000.-  บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) โอนลด 

6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 

 3. หน้าที่ 102 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบค่าวัสดุ 2. วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังบรรจุขยะ ส้าหรับ

การจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ต้าบลบ้านแหวน และวัสดุงานบ้านงานครัว   

อื่น ๆ ที่ใช้ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท

ถ้วน) โอนลด 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

 4. หน้าที่ 102 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น  ๆ) 10. ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและ

ซ่อมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต้าบลบ้านแหวน เพื่อให้ใช้งาน

ได้ตามปกติ ตั้งไว้ 300,000.- บาท  (-สามแสนบาทถ้วน-) โอนลด 142,000 

บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 5.  หน้า 105 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข

อื่น งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ) 1. โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิ น อาทิ เช่น 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่ าป้ ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 

ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งไว้ 50 ,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โอนลด 

45,000 บาท (สี่หมื่น  ห้าพันบาทถ้วน) 

 งบประมาณที่ขอโอนลดทั้งหมด 260,000.- บาท  

 โอนเพิ่มเพื่อตัง้จ่ายรายการใหม่ในโครงการพระราชด้าริ หมูบ่้านละ 20,000.-

บาท 

 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 1. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ งบเงิน

อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนเอกชน โครงการตามพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 

ดังตอ่ไปนี ้

 1) โครงการ อบรมหมอหมูบ่้านในพระราชประสงค์ บ้านไร่ หมู่ที่ 1  

 ตั้งไว้ 7,650 บาท 

/...โครงการ 
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 2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านไร่ 

 หมูท่ี่ 1 ตั้งไว้  6,700 บาท 

 3) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีบ้านไร่ หมูท่ี่ 1 ตัง้ไว้ 5,650 บาท 

 4) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านโขงขาว หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 

7,650 บาท 

 5) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านโขงขาว 

หมูท่ี่ 2 ตั้งไว้  6,700 บาท 

 6) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีบ้านโขงขาว หมูท่ี่ 2 ต้ังไว้ 5,650 บาท 

 7) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 3                

ตั้งไว้ 7,650 บาท 

 8) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านท้าวบุญ

เรือง หมูท่ี่ 3 ตั้งไว้  6,700 บาท 

 9) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีบ้านท้าวบุญเรือง หมูท่ี่ 3 ตั้งไว้ 5,650 บาท 

 10) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านช่างค้าน้อย หมู่ที่ 4                  

ตั้งไว้ 7,650 บาท 

 11) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านช่างค้า

น้อย หมูท่ี่ 4  ตั้งไว้  6,700 บาท 

 12) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีบ้านช่างค้าน้อย หมูท่ี่ 4 ตั้งไว้ 5,650 บาท 

 13) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านช่างค้าหลวง หมู่ที่ 5                  

ตั้งไว้ 7,650 บาท 

 14) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

 บ้านช่างค้าหลวง หมูท่ี่ 5 ตั้งไว้ 6,700 บาท 

 15) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีบ้านช่างค้าหลวง หมูท่ี่ 5 ตั้งไว้ 5,650 บาท 

 16) โครงการอบรมหมอหมูบ่้านในพระราชประสงค์ บ้านปากกอง หมูท่ี่ 6  

 ตั้งไว้ 11,325 บาท 

 17) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

 บ้านปากกอง  หมู่ที่ 6  ตั้งไว้  5,000 บาท 

 18) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีบ้านปากกอง หมูท่ี่ 6 ตั้งไว้ 3,675 บาท 

/...โครงการ 
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 19) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7                     

ตั้งไว้ 10,400 บาท 

 20) โครงการ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

 บ้านป่าหมาก หมูท่ี่ 7  ตั้งไว้  6,000 บาท 

 21) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีบ้านป่าหมาก หมูท่ี่ 7  ตั้งไว้ 3,600 บาท 

 22) โครงการ อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 8                     

ตั้งไว้ 10,010 บาท 

 23) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

 บ้านต้นเฮือด  หมูท่ี่ 8  ตั้งไว้  5,250 บาท 

 24) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีบ้านต้นเฮือด หมูท่ี่ 8  ตั้งไว้ 4,740 บาท 

 25) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านเดื่อ หมู่ที่ 9  ตั้งไว้ 

10,600 บาท 

 26) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเดื่อ 

หมูท่ี่ 9 ตั้งไว้  5,000 บาท 

 27) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีบ้านเดื่อ หมูท่ี่ 9  ตั้งไว้ 4,400 บาท 

 28) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10                   

ตั้งไว้ 10,270 บาท 

 29) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้าน

จอมทอง หมูท่ี่ 10  ตั้งไว้  4,890 บาท 

 30) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีบ้านจอมทอง หมูท่ี่  10 ตั้งไว้ 4,840  บาท 

 31) โครงการอบรมหมอหมูบ่้านในพระราชประสงค์ บ้านดู่ หมูท่ี่ 11   

 ตั้งไว้ 9,890 บาท 

 32) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านดู่   

 หมูท่ี่ 11 ตั้งไว้  5,270  บาท 

 33) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีบ้านดู่ หมูท่ี่  11  ตัง้ไว้ 4,840  บาท 

 34) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านดอนไฟ หมู่ที่  12                     

ตั้งไว้ 11,325 บาท 

 35) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านดอนไฟ  

หมูท่ี่ 12 ตั้งไว้  5,000  บาท 

/...โครงการ 
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  36) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีบ้านดอนไฟ หมูท่ี่  12  ตั้งไว้ 3,675  บาท 

 37) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านศรีสรร หมู่ที่  13                     

ตั้งไว้ 7,650 บาท 

 38) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

 บ้านศรสีรร  หมู่ที่ 13 ตั้งไว้  6,700  บาท 

 39) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีบ้านศรสีรร หมูท่ี่  13 ตั้งไว้ 5,650  บาท 

 รวมโอนเพิ่มงบประมาณ    260,000.-  บาท 

นายกมล  อินทร์จันทร ์ ตามที่ทางผอ.สาธารณสุขได้ช้ีแจงเรื่องการขอโอนลด-โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจา่ย 

สมาชิกสภาเทศบาล รายการใหม่ในโครงการพระราชด้าริ ผมคิดว่าส่วนนีจ้ะเป็นเงนิที่ได้รับการอุดหนุน

มาเพื่อให้ทางเทศบาลฯ ด้าเนินการ แต่ยังมีการขอตัดลดงบประมาณจากโครงการ

ที่อยู่ในแผนฯ เพื่อขอตั้งจ่ายรายการใหม่ ผมอยากทราบรายละเอียดเรื่องการ

อุดหนุนเพื่อความชัดเจนและเข้าใจยิ่งขึน้ 

นายอุดร  กองแก้ว งบประมาณในโครงการดังกล่าวฯ ได้โอนมาทางเทศบาลฯ หมูบ่้านละ 20,000  

ผอ.กองสาธารณสุข บาท ในส่วนของรายละเอียดต้องสอบถามทางกองคลัง และเนื่องจากว่าไม่ได้ตั้ง

งบประมาณโครงการไว้ในแผนฯ จึงต้องมีการจัดท้าแผนฯ เพิ่มเติม ในส่วนที่ต้อง

มาท้าการโอนลดงบประมาณนั้น เนื่องจากได้สอบถามทางกองคลังมาถ้าจะใช้

งบประมาณในส่วนที่ได้รับอุดหนุนมานั้น ต้องท้าเรื่องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการ

จังหวัด ซึ่งมีการด้าเนินการหลายขั้นตอน และอาจท้าให้การด้าเนินการโครงการ

ล่าช้า หรอืไม่สามารถด้าเนินการโครงการดังกล่าวได้ทัน  

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรอืแสดงความ 

ประธานสภาเทศบาล  คิดเห็นได้ ตามระเบียบวาระที่ 5.2 นี้ 

นายกมล  อินทร์จันทร์ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ผมขอสอบถามในเมื่อได้รับเงนิอุดหนุนแล้ว แต่มาท้าการ 

สมาชิกสภาเทศบาล ตัดลดงบประมาณของกองสาธารณสุขในเทศบัญญัติฯ เพื่อด้าเนินการเร่งด่วน 

และการขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้จะไม่เป็นผลกระทบกับกับแผนงาน

สาธารณสุขต่อไปในอนาคต ถ้าเป็นการเร่งด่วนและเป็นเรื่องที่ดีที่จะให้สามารถ

ด้าเนนิโครงการได้เร็วขึน้ผมก็เห็นดดี้วย  

นางจิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์ ชีแ้จงเรื่องการขอโอนลดงบประมาณ เพื่อตัง้จา่ยรายการใหม่ ในกรณีท่านคง 

ผอ. กองคลัง มีข้อสงสัยว่าท้าไมถึงไม่ใช้เงินที่ได้รับโอนหรือสนับสนุนมาซึ่งเงินที่ได้รับการ

สนับสนุนมานั้นไม่ได้ตั้งรับไว้ในเทศบัญญัติ และถ้าจะท้าการใช้งบประมาณส่วนนี้

จะต้องจัดท้าเทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 และอาจจะท้าให้ล่าช้าไปอีก ทั้งนี้เพื่อ

ความรวดเร็วจึงต้องท้าการโอนลดงบประมาณในเทศบัญญัติเพื่อตั้งจ่ายรายการ

ใหม่  

/...นายบุญทา วงศ์มูล 
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นายบุญทา  วงศ์มูล  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มีผู้อภปิรายแล้ว  

ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอลงมต ิประธานสภาฯ ขอมตทิี่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  

 5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดงบเงินอุดหนุน กอง

สาธารณสุขเทศบาลต้าบลบ้านแหวน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมติ โดยการ

ยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 คน 

  ไม่เห็นชอบ  - คน 

  งดออกเสียง  1 คน 

 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายบุญทา  วงศ์มูล  การทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อเตรียมจัดท้าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาล ประจ้าปี พ.ศ. 2562 ตรวจสอบเฉพาะโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ขอเชิญ

เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงรายละเอียดต่อไป 

นายขวัญชัย  ศิริ เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนว่าโครงการใดบ้างที่ได้ด้าเนินการแลว้  

เลขานุการสภาฯ เสร็จสิ้น หรือด้าเนินการแค่บางส่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาอีก       

จึงขอให้ทางสภาฯ ตรวจสอบร่วมกันในเบื้องต้นก่อน ทางสมาชิกฯ จะได้ไป

ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านได้ จึงขอให้แต่ละท่านได้ตรวจสอบโครงการของแต่ละ

หมู่บ้านว่าโครงการใดได้ด้าเนินการสิ้นสุดโครงการหรือยังไม่สิ้นสุดโครงการไป

แล้วบ้าง เริ่มจากหมู่ที่ 1-หมูท่ี่ 13 

นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง ตามหนังสือสั่งการจะมีการเน้นย้้าโครงการในปี 2561 จะต้องด้าเนนิการในปี  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 2561 ส่วนโครงการที่อยู่ในช่องของปี 2562 ตั้งไว้ในเทศบัญญัติปี 2562 แต่มี

ปัญหาบางหมู่บ้านที่มีบางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ซึ่งก็จะเหมือน

โครงการในปี 2561 เพียงไม่กี่โครงการ หรือบางหมู่บ้านก็ไม่เหลือสักโครงการ 

ซึ่งถ้าดูในปี 2562 บางหมู่บ้านก็ได้ด้าเนินการไปแล้วบางโครงการ จึงขอให้ทาง

สมาชิกสภาฯ ช่วยตรวจสอบโครงการหมู่บ้านของท่านว่าโครงการใดได้ด้าเนินการ

หรือยังไม่ได้ด้าเนินการบ้าง เพื่อจะได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติปี 2562 เริ่มจากหมู่

ที่ 1 หนา้ 58 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

นายสว่าง  สายค าอ้าย โครงการโครงสรา้งพื้นฐานของหมู่ที่ 1 โครงการที่ 1 หนา้ 58 ตามเอกสาร 

สมาชิกสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยังไม่ได้ด้าเนินการ, โครงการที่ 2

หน้า 58 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ด้าเนินการ

แล้ว สิ้นสุดโครงการ, โครงการที่ 3 หน้า 59 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) ด้าเนินการแล้ว , โครงการที่  4 หน้า 59 ตามเอกสาร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยังไม่ได้ด้าเนินการ,  

/...โครงการที ่5 
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 โครงการที่ 5 หน้า 59 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

โครงการของบ้านกองขิง ได้ด้าเนินการแล้ว, โครงการที่ 6 งบประมาณปี 2562 

หน้า 60 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ .ศ.2561-2564) โครงการ

ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1 ส้าหรับโครงการนี้คิดว่าไม่เอาแล้วเพราะไม่

มีสถานที่ในการด้าเนินการก่อสรา้ง  

นายชุมพร  จาปัญญะ สอบทางผอ.ช่าง ถามโครงการที่ 1 ของหมู่ที่ 1 ในส่วนนีเ้ป็นงบประมาณที่ 

นายกเทศมนตรฯี ขอสนับสนุนจากพัฒนาจังหวัด มีหนังสอืตอบรับมาแล้วใชห่รอืไม่  

นางจรรยา  ศิวานนท์ ในส่วนโครงการดังกล่าวนี ้ได้ของบพัฒนาจังหวัดและได้มีหนังสอืตอบรับมาว่าจะ 

ผอ.กองช่าง ได้งบประมาณในปี 2561 และให้ทางเทศบาลฯ ยืนยัน ทางกองช่างได้ส่งหนังสือ

ยืนยันไปแล้วว่าขนาดที่จะด้าเนินการนั้น กว้างยาวเท่าไหร่ และงบประมาณเท่าใด 

เรียบร้อยแล้ว ซึ่ งจะได้งบประมาณในปี  2561 แต่ยังไม่แน่ ชัดว่าจะได้รับ

งบประมาณในช่วงเดือนไหน  

นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง สรุป ในปีงบประมาณ 2562 ไม่มโีครงการให้ด้าเนนิการ ซึ่งในกรณีเชน่นี ้จะต้อง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ มีการประชาคมหมู่บ้านแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ เพื่อหาโครงการที่เหลืออยู่นั้น

เลื่อนมาให้อยู่ในปี 2562 ในส่วนนี้ก็ต้องฝากทางสมาชิกและผู้น้าหมู่บ้านช่วยกัน

พิจารณาว่าเห็นควรที่จะเอาโครงการใดขึ้นมาด้าเนินการในปี 2562  

นายขวัญชัย  ศิริ เพิ่มเติมในกรณีของปี 2562 ที่ไม่มีโครงการในการด้าเนินการแล้ว สิ่งส้าคัญที ่ 

เลขานุการสภาฯ ต้องไปประชุมหมู่บ้าน ส่วนนี้เป็นการทบทวนแผนฯ ต้องขอร้องทางหมูบ่้านว่าไม่ให้

น้าโครงการใหม่มาเพิ่มอีก อยากให้ทบทวนล้าดับโครงการที่อยู่ในช่องปี 2563 

อาจจะดึงขึ้นมาให้อยู่ในช่องด้าเนินการของปี 2562 ประมาณ 1-2 โครงการ  

แต่ถ้าเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมากอาจจะดึงขึ้นมาเพียง 1 โครงการ ขอให้

ทุกท่านได้เข้าใจรว่มกันตามนี้ 

นายสมศักดิ์  อินสุข โครงการโครงสร้างพื้นฐานของหมู่ที่ 2 โครงการที่ 1 หนา้ 64 ตามเอกสาร 

รองประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ด้าเนินการแล้ว สิ้นสุดโครงการ, 

โครงการที่ 2 หน้า 64 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ด้าเนินการแล้ว สิ้นสุดโครงการ, โครงการที่ 3 ถึงโครงการที่ 6 งบประมาณปี 

2562 หน้า 65-66 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

คงเหลือ 4 โครงการ ส้าหรับปี 2562 

นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง ในกรณีโครงการของหมูท่ี่ 2 ในปีงบประมาณ 2562 จะมีโครงการใหเ้ลือก  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ทั้งหมด 4 โครงการ ซึ่งทั้ง 4 โครงการนั้นสามารถน้าไปท้าเทศบัญญัติปี 2562 

ต่อไปได้ ไม่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ แต่ต้องให้ความส้าคัญกับแต่ละ

โครงการเป็นล้าดบัไป  

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล โครงการโครงสร้างพื้นฐานของหมู่ที่ 3 โครงการที่ 1 หนา้ 68 ตามเอกสาร 

สมาชิกสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ด้าเนนิการแล้ว สิน้สุดโครงการ,  

/..โครงการที่ 2 

-17- 



 โครงการที่ 2 หน้า 68 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ด้าเนินการแล้ว ยังไม่สิ้นสุดโครงการ , โครงการที่  3 หน้า 69 ตามเอกสาร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยังไม่ได้ด้าเนินการ, โครงการที่ 4

งบประมาณปี 2562 หน้า 69 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-

2564) ด้าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม, โครงการที่ 5 งบประมาณปี 2562 หน้า 

69 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) คงเหลือ 1 โครงการ 

ส้าหรับปี 2562 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบเสียงตามสายและระบบ

เครื่องเสียง อยู่ระหว่างการสรุปด้าเนนิการของโครงการไทยนิยม  

นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง สรุป โครงการหมู่ที ่3 มีโครงการที่ 2 ที่ด้าเนินการแล้วแตย่ังไม่สิน้สุดโครงการ   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สามารถดึงโครงการมาด้าเนินการในปี 2562 ต่อได้ และอาจจะต้องมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเพื่อดึงโครงการของปี 2563 ขึ้นมาประมาณ 1-2 โครงการเพื่อให้

สามารถด้าเนินการได้ในปี 2562  

นางจรรยา  ศิวานนท์ เนื่องจากได้รับแจง้จากทางหัวหนา้ท้องถิ่นอ้าเภอ โครงการไทยนิยมที่จะสามารถ 

ผอ.กองช่าง ด้าเนินการได้นั้น มีทั้งหมด 41 โครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการปรับปรุงระบบ

ส่งน้้า การซ่อมแซมศาลาในหมู่บ้าน ขุดลอกล้าห้วยหนองคลองบึง ปรับปรุงฝาย

น้้าล้น ซ่อมแซมถนนคสล. ขุดลอกก้าจัดวัชพืช ซ่อมแซมถนนลูกรัง ส่งเสริม

กิจกรรมของเด็กและเยาวชนให้แก่ชาวบ้าน ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ซ่อมแซมลาน

กีฬา ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วางท่อระบายน้้าขยายท่อ ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ อยู่

ใน 41 โครงการที่จะด้าเนินการได้ ในส่วนโครงการที่เป็นข้อห้ามของโครงการไทย

นิยม 10 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างปั๊มน้้ามันหยอดเหรียญ, โครงการโซล่า

เซลล์, จัดซื้อรถไถ รถยนต์ รถอีแต๋น, ติดตั้งอินเตอร์เน็ต, ติดตั้งระบบ CCTV, 

ขยายเขตไฟฟ้า, ขยายระบบประปาของส่วนภูมิภาค, ก่อสร้างเมรุเผาศพ, ต่อเติม

ศาลาวัด ศาลาโรงเรียน หรือต่อเติมศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ให้ท้าใหม่ แต่จะเป็นการปรับปรุงซ่อมแซม ขุดลอก 

เท่านั้น ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านจะต้องประสานและส่งโครงการไปเองในวันที่ 5 เมษายน 

2561 พอส่งโครงการแล้วก็จะให้ช่างออกส้ารวจ และออกแบบ ซึ่งจะต้อง

ออกแบบให้เสร็จก่อนวันที่ 17 เมษายน 2561 ซึ่งท่านต้องประสานกับทาง

หมู่บ้านให้ชัดเจนในเรื่องของโครงการ เพื่อจะเร่งด้าเนินการออกแบบให้ทันเวลา 

และโครงการต่างๆ ช่างตอ้งลงนามว่าสามารถด้าเนินการได้จรงิ  

นายอุดม  ปินตา โครงการโครงสรา้งพื้นฐานของหมู่ที่ 4 โครงการที่ 1 หนา้ 72 ตามเอกสาร 

สมาชิกสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ด้าเนินการแล้ว สิ้นสุดโครงการ, 

โครงการที่ 2 หน้า 72 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ยังไม่ได้ด้าเนินการ, โครงการที่ 3 หน้า 73 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) อยู่ในเทศบัญญัติปี 2561,  

/...โครงการที่ 4 
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 โครงการที่ 4 หน้า 73 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ยังไม่ได้ด้าเนินการ, โครงการที่ 5 หน้า 72 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)ด้าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม, โครงการที่ 6 และโครงการที่ 

7 งบประมาณปี 2562 หน้า 73-74 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564) คงเหลือ 2 โครงการ ส้าหรับปี 2562  

นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง สรุป โครงการหมู่ที่ 4 มีโครงการในปี 2562 ให้ด้าเนินการได้ 2 โครงการ   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ในส่วนของโครงการที่ด้าเนินการยังไม่สิ้นสุดโครงการก็สามารถน้ามาจัดล้าดับ

ความส้าคัญใหมไ่ด้ เพื่อจะด้าเนนิการตอ่ไป  

นางสังวาลย์  ศรวีิไล โครงการโครงสรา้งพื้นฐานของหมู่ที่ 5 โครงการที่ 1 หนา้ 77 ตามเอกสาร 

สมาชิกสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) อยู่ ในเทศบัญญัติปี  2561, 

โครงการที่ 2 หน้า 77 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ยังไม่ได้ด้าเนินการ, โครงการที่ 3 หน้า 78 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) ด้าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม สิ้นสุดโครงการ, โครงการที่ 

4 หน้า 78 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ด้าเนินการ

แล้ว สิน้สุดโครงการ  

นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง สรุป โครงการหมู่ที่ 5 มีโครงการในปี 2561 เหลือโครงการที่ 2 หนึ่งโครงการ    

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ โครงการของปี 2562 เหลือโครงการให้ด้าเนินการ 2 โครงการ คือ โครงการที่ 

5 และโครงการที่ 6 หน้า 78 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-

2564) ทางหมู่บ้านต้องพิจารณาว่าต้องการโครงการใด  

นายอินสม  สายขัด โครงการโครงสรา้งพื้นฐานของหมู่ที่ 6 โครงการที่ 1 หนา้ 82 ตามเอกสาร 

สมาชิกสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ชาวบ้านไม่เอา, โครงการที่ 2 หน้า 

82 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โครงการที่ขอ

เปลี่ยนแปลงจุดด้าเนินการก่อสร้าง แต่ไม่สิ้นสุดโครงการ, โครงการที่ 3 หน้า 83 

ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ด้าเนินการแล้ว ยังไม่

สิน้สุดโครงการ 

นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง สรุป โครงการหมู่ที่ 6 มีโครงการในปี 2561 เหลือโครงการที่ 1  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ และโครงการที่  3 ถ้าจะด้าเนินการต่อจากโครงการเดิมคือ โครงการที่  2          

ก็จะต้องท้าการประชาคมเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลื่อนโครงการมาอยู่ในช่องของ

ปีงบประมาณ 2562  

นายสว่าง  ธิลา โครงการโครงสรา้งพืน้ฐานของหมูท่ี่ 7 โครงการที่ 1 หนา้ 86 ตามเอกสาร 

สมาชิกสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยังไม่ได้ด้าเนินการ, โครงการที่ 2 

หน้า 86 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อยู่ในเทศ

บัญญัติปี 2561 ยังไม่ได้ด้าเนินการ,  

/...โครงการที่ 3 
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 โครงการที่ 3 หน้า 87 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ยังไม่ได้ด้าเนินการ, โครงการที่ 4 หน้า 87 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) อยู่ในเทศบัญญัติปี 2561, โครงการที่ 5 หน้า 87 ตาม

เอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อยู่ระหว่างการขออนุญาต  

นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง สรุป โครงการหมู่ที่ 7 มีโครงการใหเ้ลือกด้าเนินการในปี 2562 หลายโครงการ  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ซึ่งถ้าจะเลือกโครงการในช่องปีงบประมาณ 2562 ก็ไม่ต้องท้าการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงแผนฯ แล้ว  

นายบุญทา  วงศ์มูล โครงการโครงสรา้งพื้นฐานของหมู่ที่ 8 โครงการที่ 1 หนา้ 91 ตามเอกสาร 

ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อยู่ในเทศบัญญัติปี 2561 สิ้นสุด

โครงการ, โครงการที่ 2 หน้า 91 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564) ด้าเนินการแล้ว สิ้นสุดโครงการ, โครงการที่ 3 งบประมาณปี 

2562 หน้า 92 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

ด้าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม สิ้นสุดโครงการ , โครงการที่  4 งบประมาณปี 

2562 หน้า 92 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยัง

ไม่ได้ด้าเนินการ, โครงการที่ 5 งบประมาณปี 2562 หน้า 92 ตามเอกสาร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ด้าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม สิ้นสุด

โครงการ, โครงการที่ 6 งบประมาณปี 2562 หน้า 92 ตามเอกสารแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ด้าเนนิการจ่ายขาดเงินสะสม สิน้สุดโครงการ 

นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง สรุป โครงการหมู่ที่ 8 ในปีงบประมาณ 2562 เหลือ 1 โครงการ คือโครงการที่  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 4 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงและสร้างหอกระจายข่าว 

นายมงคล   กันธิยะ   โครงการโครงสรา้งพื้นฐานของหมู่ที่ 9 โครงการที่ 1 หนา้ 95 ตามเอกสาร 

สมาชิกสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) งบประมาณของอบจ., โครงการที่ 2 

หน้า 95 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) งบประมาณ

ของอบจ., โครงการที่ 3 หน้า 96 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564) ด้าเนินการแล้ว, โครงการที่ 4 หน้า 96 ตามเอกสารแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ด้าเนินการแล้ว, โครงการที่ 5 หน้า 96 ตาม

เอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ด้าเนินการจ่ายขาดเงิน

สะสม, โครงการที่ 6 หน้า 97 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-

2564) ยังไม่ได้ด้าเนินการ, โครงการที่ 7 หน้า 97 ตามเอกสารแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ด้าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม, โครงการที่ 8 

หน้า 97 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ยังไม่ได้

ด้าเนนิการ   

 

 

/...นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง 
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นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง สรุปโครงการหมูท่ี่ 9 ในปีงบประมาณ 2562 เหลือ 2 โครงการ คือโครงการที่ 6 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ และโครงการที่ 8 หน้า 97 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-

2564) 

นายสมบูรณ ์ ยารังฝั้น   โครงการโครงสรา้งพื้นฐานของหมู่ที่ 10 โครงการที่ 1 หนา้ 102 ตามเอกสาร 

สมาชิกสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ด้าเนินการแล้ว, โครงการที่ 2 หน้า 

102 ตาม เอกสารแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นสี่ ปี  (พ .ศ .2561-2564) ยั งไม่ ได้

ด้าเนินการ, โครงการที่ 3 หน้า 103 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564) อยู่ในเทศบัญญัติปี 2561 สิ้นสุดโครงการ, โครงการที่ 4 หน้า 

103 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อยู่ในเทศบัญญัติ

ปี 2561 สิ้นสุดโครงการ, โครงการที่ 5 หน้า 103 ตามเอกสารแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยังไม่ได้ด้าเนินการ, โครงการที่ 6 หน้า 103 

ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยังไม่ได้ด้าเนินการ, 

โครงการที่ 7 งบประมาณปี 2562 หน้า 104 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี (พ.ศ.2561-2564) ยังไม่ได้ด้าเนินการ  

นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง สรุป โครงการหมูท่ี่ 10 ในปีงบประมาณ 2562 มีใหเ้ลือก 5 โครงการ  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ซึ่งถ้าเรียงตามล้าดับความส้าคัญจะเริ่มจากโครงการล้าดับที่ 7 คือ โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้้าหนา้บ้านนายทอง อินทะยังถึงหนา้บ้านนายเจรญิ ศรวีิชัย 

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง   โครงการโครงสรา้งพื้นฐานของหมู่ที่ 11 โครงการที่ 1 หนา้ 108 ตามเอกสาร 

สมาชิกสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อยู่ในเทศบัญญัติปี 2561 ยังไม่

สิ้นสุดโครงการ, โครงการที่ 2 หน้า 108 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงเป็นขยายเขตไฟฟ้า ด้าเนินการขอทางไฟฟ้า

ออกมาประมาณการแล้ว, โครงการที่ 3 งบประมาณปี 2562 หน้า 109 ตาม

เอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ .ศ.2561-2564) ยังไม่ ได้ด้ าเนินการ , 

โครงการที่ 4 งบประมาณปี 2562 หน้า 109 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี (พ.ศ.2561-2564) ด้าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม, โครงการที่ 5 งบประมาณ

ปี 2562 หน้า 109 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

คงไว้เพื่อเรียงล้าดับอีกครั้ง, โครงการที่ 6 งบประมาณปี 2562 หน้า 109 ตาม

เอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง สรุป โครงการหมู่ที่ 11 ในปีงบประมาณ 2562 มีใหเ้ลือก 5 โครงการ  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง   โครงการโครงสรา้งพื้นฐานของหมูท่ี่ 12 โครงการที่ 1 หนา้ 113 ตามเอกสาร 

สมาชิกสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อยู่ในเทศบัญญัติปี 2561 สิ้นสุด

โครงการ, โครงการที่ 2 หน้า 113 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564) อยู่ในเทศบัญญัติปี 2561 สิน้สุดโครงการ,  

/...โครงการที่ 3 
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 โครงการที่  3 หน้า 114 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-

2564) ยังไม่ได้ด้าเนินการ, โครงการที่ 4 หน้า 114 ตามเอกสารแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยังไม่สิน้สุดโครงการ  

นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง สรุป โครงการหมู่ที่ 12 ในปีงบประมาณ 2562 มีใหเ้ลือก 3 โครงการ  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ คือโครงการที่ 5 ถึงโครงการที่ 7 หน้า 114-115 ตามเอกสารแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

นายกมล  อินทร์จันทร ์  โครงการโครงสรา้งพื้นฐานของหมู่ที่ 13 โครงการที่ 1 หนา้ 118 ตามเอกสาร 

สมาชิกสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ .ศ.2561-2564) อยู่ ในเทศบัญญัติปี  2561 

ด้าเนินการแล้ว ยังไม่สิ้นสุดโครงการ, โครงการที่ 2 หน้า 118 ตามเอกสาร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยังไม่ได้ด้าเนินการ, โครงการที่ 3 

หน้า 119 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) สิ้นสุด

โครงการแล้ว, โครงการที่ 4 หน้า 119 ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564) คงไว้เพื่อเรียงล้าดับอีกครั้ง , โครงการที่  5 หน้า 119 ตาม

เอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง สรุป โครงการหมู่ที่ 13 ในปีงบประมาณ 2562 มีใหเ้ลือก 5 โครงการ  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ คือโครงการที่ 6 ถึงโครงการที่ 10 หน้า 119-120 ตามเอกสารแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อาจจะต้องมีการประชาคมกับทางหมู่บ้านอีก

ครั้งว่าต้องการโครงการใด แต่ถ้าโครงการในปี 2562 ก็ไม่ต้องมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 

 - สรุป ทั้ง 13 หมูบ่้าน เป็นการซักซ้อมความเข้าใจเบือ้งตน้เพื่อใหเ้ข้าใจตรงกันว่า

โครงการใดบ้างที่ได้ด้าเนินการแลว้ และโครงการใดบ้างที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ  

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น สอบถามเรื่องการขุดลอกล้าเหมอืงจะด้าเนินการทันหรือไม่ในชว่งนี้ 

สมาชิกสภาเทศบาล และจะมีการด้าเนินการขุดลอกล้าเหมืองในเดือนไหน 

 - เรื่องฝารางระบายหมู่ที่ 10 ได้ส้ารวจแล้วยังไม่ได้น้าไปใส่  

นายกมล  อินทร์จันทร์ เรื่องการจัดการปัญหาการจ้าหน่ายถุงขยะ ที่ได้หารือไปในการประชุมครั้งที่ผ่าน  

สมาชิกสภาเทศบาล ก็ได้รับการจัดการที่ดี เพราะปัญหาเรื่องการจ้าหน่ายถุงขยะตามร้านค้าภายใน

หมู่บ้านน้อยลง ก็อยากฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจ้าหน่ายถุงขยะอยากให้มี

การจัดการตามระเบียบและจ้าหนา่ยใหก้ับผูท้ี่เสียค่าธรรมเนียมจริงๆ  

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการจา่ยขาดเงินสะสม ด้าเนินการถึงขัน้ตอนใดแล้ว  

สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามเรื่องเสียงตามสายหมู่ที่ 13 ในส่วนของล้าโพงหน้าวัด ทางผู้ใหญ่บ้านได้

สอบถามมาว่าจะใช้สายของทางหมู่บ้านมาเชื่อมเองจะได้หรือไม่ ขอให้ท่านนายก

ชีแ้จงเรื่องงานประเพณีการด้าหัวอีกครั้งว่าจะมีการด้าเนินการอย่างไรบ้าง  

 

 

/...นายชุมพร จาปัญญะ 
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นายชุมพร  จาปัญญะ เรื่องโครงการขุดลอกล้าเหมือง ในส่วนงบประมาณได้ใชจ้า่ยไปกับงานโครงสรา้ง 

นายกเทศมนตรีฯ พื้นฐานเกือบทั้งหมดแล้ว ซึ่งในการประชุมก็ไม่มีผู้ใดเสนอโครงการขุดลอก       

ล้าเหมือง จงึไม่มกีารขุดลอกล้าเหมอืง 

 - ส่วนเรื่องฝารางระบายน้้าหมูท่ี่ 10 ให้ทางผอ.กองชา่งเป็นผู้ช้ีแจง  

 - แจ้งก้าหนดการงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองวันที่ 13 เมษายน 2561 จะมีการ

เตรียมงานในวันที่ 12 เมษายน 2561 ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ มาช่วยในการ

จัดเตรียมงานในวันนี้ด้วย , วันที่  15 เมษายน 2561 งานด้าหัวผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 12.30 น. ขบวนจะตั้งอยู่ข้างโรงเรียนยุพราช สวมเสือ้ลาย

ดอกโทนสีชมพู, วันที่ 16 เมษายน 2561 งานด้าหัวนายอ้าเภอ เวลา 13.00 น. 

ขบวนตั้งอยู่หน้าวัดแม่ขัก , วันที่  17 เมษายน 2561 งานด้าหัวก้านันต้าบล   

บ้านแหวน 

นายอินสม  สายขัด สอบถามเรื่องเสียงตามสาย  พื้นที่เขต 1 ยังมีอกีหลายหมูบ่้านที่ไม่ได้ยินเสียง 

สมาชิกสภาเทศบาล ตามสาย  อยากฝากให้ด้าเนินการในส่วนนี้ด้วยว่าจะมีการซ่อมแซม หรือ

ด้าเนนิการตดิตั้งใหม่อย่างไร ขอฝากใหด้้าเนนิการในเรื่องนีด้้วย  

นายอุดม  ปินตา สอบถามเรื่องการก่อสร้างวางท่อของหมูท่ี่ 4 ที่ด้าเนินการเสร็จแล้วนัน้  

สมาชิกสภาเทศบาล แต่ยังมีรถพ่อค้าขายผลไม้มาจอดขวางพื้นที่นั้นอยู่  อยากสอบถามว่าจะมี

มาตรการหรอืจัดการอย่างไรในส่วนนี ้

นายมงคล  กันธิยะ สอบถามเรื่องการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า มกี้าหนดการหรอืการด้าเนินการถึง  

สมาชิกสภาเทศบาล ขั้นตอนใดแล้ว สอบถามเรื่องสุนัขจรจัดจะมีการป้องกันอย่างไร ให้ใครเป็นผู้แจ้ง 

และฉีดวัคซีน อยากทราบความชัดเจนในการจัดการในส่วนนี ้ 

นายเจริญ  อุเต็ม เรื่องการจ้าหนา่ยถุงขยะของอสม. หลังจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้รับแจง้  

รองนายกเทศมนตรีฯ จากทางท่านนายกฯ แล้วก็ได้มีการเรียกประชุมผู้ด้าเนินการในการจ้าหน่ายถุงขยะ 

ซึ่งก็มีการจ้าหน่ายถุงจริง ซึ่งมาจากผู้ที่ซื้อถุงขยะครั้งจ้านวนมากๆ เช่นหมู่บ้าน 

คุ้มพญา จะซื้อไปแจกให้แต่ละหลังคาเรือนหลังคาละ 4 ใบ ซึ่งมีการเสีย

ค่าธรรมเนียมแล้ว หลังจากนั้นถ้าหลังคาเรอืนใดใช้ถุงขยะเกิน 4 ใบ จะต้องไปซื้อ

ถุงขยะกับเจ้าของ ซึ่งจากการประชุมผมก็ได้แจ้งให้แต่ละหมู่บ้านท้ารายชื่อว่าผู้ใด

เสียค่าธรรมเนียม หรือไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมบ้าง เพื่อง่ายต้องการจ้าหน่ายถุง

ขยะ ถ้าไม่เสียค่าธรรมเนียมก็จะต้องไปเสียค่าธรรมเนียม ในเดือนที่ผ่านมามียอด

การจ้าหนา่ยถุงขยะ 800 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณการจ้าหนา่ยถุงขยะน้ันลดลงเรื่อยๆ  

 - เรื่องเสียงตามสายที่ท่านสท.ปั๋นแก้วสอบถามว่าจะเชื่อมเสียงตามสายของ

หมู่บ้านเองได้หรือไม่ ในส่วนนี้คงไม่ได้ เพราะถ้ามีการเชื่อมเสียงตามสายจุดนั้น

แล้ว เกิดมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางผู้รับเหมาก็จะไม่เข้ามาด้าเนินการแก้ไขให ้

เพราะเสียงตามสายที่มีปัญหาก็จะมีของหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 12 เพราะทั้งสองหมู่บ้าน

นีจ้า้งอกีบริษัทมาด้าเนนิการ ไม่ใช่บริษัทที่ด้าเนินการตัง้แต่แรก  

/...ซึ่งไม่สามารถ 
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 ซึ่งไม่สามารถจูนเสียงตามสายเข้าหากันได้ ไม่ทราบว่าไปด้าเนินการอย่างไร และ

ได้หารอืกับทางผอ.กองช่างเพื่อหาแนวทางการแก้ไขกันต่อไป  

 - เมื่อวานนี้ผมได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนแทนนายกฯ ทางโรงพยาบาลหางดง

ได้ขอขอบคุณในการเข้าร่วม "โครงการเตยีวกันม่วน จวนกันล่น" ซึ่งได้งบประมาณ

ทั้งหมด สองล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาท ได้ขอขอบคุณหลายๆ

ฝา่ยที่ช่วยในการสนับสนุน   

  - ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวอุทยานออบขาน การน้าเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เข้าไปดื่มในอุทยานถือเป็นสิ่งที่ผดิกฎหมาย  

นายอุดร  กองแก้ว ส้าหรับโครงการพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าสามารถเกิดขึน้ได้ทุกฤดูกาล  

ผอ.กองสาธารณสุข แต่ช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงของการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจึงมีการรณรงค์ในช่วงนี ้

ในเรื่องจ้านวนสุนัขได้ขอให้ทางผู้ใหญ่บ้านส้ารวจจ้านวนสุนัขที่มีเจ้าของ และบ่าย

วันนี้จะได้เข้าร่วมประชุมกับทางผู้น้าชุมชนอีกครั้ง และจะได้ขอให้ส้ารวจจ้านวน

สุนัขจรจัดในพื้นที่เพิ่มเติมด้วย การฉีดวัคซีนจะมีสองครั้งซึ่งครั้งแรกจะมีผมและ

อาสาสมัครในหมู่บ้านไปฉีดวัคซีนตามหมู่บ้าน และครั้งที่สองคือเพิ่มเติมว่าตัวใดที่

ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เพราะถ้าสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะมีป้ายคล้องคอไว้ ในส่วน

ของยาวัคซีนได้ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อทางบริษัท เพราะทางกรมปศุสัตว์ได้ก้าหนดไว้ 

5 บริษัทให้ด้าเนินการจัดซื้อวัคซีนได้ ซึ่งตอนนี้มีปัญหาเรื่องวัคซีนปลอม และ

วัคซีนหมดอายุ ก็ได้ติดต่อไปทางบริษัทที่ก้าหนดมานั้น ทั้งนี้จะได้หลังจากช่วง

สงกรานต์นี้  

นางจรรยา  ศิวานนท์ เรื่องเสียงตามสายก็ได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาในส่วนนี ้ได้พูดกับ  

ผอ.กองช่าง ท่านรองปลัดฯ ช่วยหาช่างในการซ่อมแซมเสียงตามสาย ซึ่งปรากฏว่าช่างคนนี้ก็

เป็นลูกน้องของช่างม่อน ช่างที่ดูแลเสียตามสายของเทศบาลฯ ซึ่งถ้าจะด้าเนินการ

ก็ต้องได้รับอนุญาตจากช่างม่อนก่อน ถึงจะด้าเนินการซ่อมแซมได้ ทางกองช่างก็

ได้พยายามหาแนวทางแก้ปัญหาส่วนนี้ตลอด จึงได้ประชุมกับทางช่างแล้วว่าใน

ส่วนจุดไหนที่สามารถซ่อมแซมได้ ก็ได้ปรึกษากับทางนายกฯ ว่าจะใช้งบประมาณ

ในการจ้างเหมาบริการ ใช้งบซ่อมแซมครุภัณฑ์ในการจ้างเหมา และได้ปรึกษาทาง

ท่านรองปลัดฯ ซึ่งงานก็จะมีการเปลี่ยนล้าโพง งานสวิตซ์ควบคุม และอุปกรณ์

แคมป์ยึดสาย และสายไฟฟ้า ทั้งหมดจะใช้งบประมาณ 200,000 บาท และก็

เสนอผ่านทางท่านรองปลัดฯ แล้ว แต่ทางท่านปลัดฯ เห็นว่าจะด้าเนินการใช้งบ

ประมานในการซ่อมแซมไม่ได้ เพราะล้าโพงก็ต้องจัดซื้อมาเปลี่ยนใหม่ สวิตซ์

ควบคุมก็ต้องจัดซื้อมาเปลี่ยนใหม่ ซึ่งจะใช้งบซ่อมแซมไม่ได้ จึงต้องเปลี่ยนเป็น

การซื้ออุปกรณ์มาให้ช่างไฟซ่อมแซม อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ประชุมร่วมกันแล้วก็ได้

ค้าแนะน้ามาว่าให้ถอดล้าโพงแต่ละตัว ตัวไหนที่เสียลองสับเปลี่ยนล้าโพงส่วนที่ดี 

และได้ทราบว่าล้าโพง 5 ตัวที่จะขอด้าเนินการซ่อมแซมตัวใดเสียและเสียงตรงจุด

ใด ตอนนี้ก็ก้าลังด้าเนินการเพื่อหาว่าล้าโพงจุดไหนที่เสียเพราะอะไร  
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 และจะต้องซ่อมแซมอย่างไรบ้าง และมีการท้าแผนผังเพื่อชี้จุดว่าจุดใดบ้างที่เสีย

และจุดใดที่จะด้าเนินการซ่อมแซม เปลี่ยนสายใหเ้รียบร้อย ซึ่งยังติดปัญหาที่ว่าไม่

สามารถใช้งบประมาณการซ่อมแซมได้ จึงอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกันว่าจะ

ด้าเนนิการอย่างไรต่อไป  

นายวรวัจน์  บุญญผลานันท์ ในส่วนของเรื่องเสียงตามสายยังอยู่ระหว่างที่ช่างไฟฟ้าตรวจสอบจุดที่ช้ารุด 

รองปลัดเทศบาลฯ เสียหาย และตามที่ท่านปลัดฯ ได้ให้แนวทางไว้ว่าจุดไหนที่ช้ารุดก็ให้หาข้อมูลและ

ก้าหนดราคาสืบราคา เพื่อหาทางน้างบประมาณที่มีอยู่และจ้าเป็นต้องใช้จ่ายโอน

มาตั้งรายการใหม่เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ส่วนสายไฟฟ้าไม่ใช่ครุภัณฑ์เป็นวัสดุไฟฟ้า

และวิทยุ อาจจะต้องจัดซื้อจากวัสดุที่มีในเทศบัญญัติฯ แต่ในกรณีที่จะให้

บุคคลากรกองช่างด้าเนินการเองทั้งหมดจะต้องใช้เวลานานมาก และไม่มี

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่เพียงพอ และต้องมีการทดสอบเสียง

หลังจากที่เชื่อมระบบแล้ว ตอนนี้ต้องชี้แจงว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ และ

เตรียมหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  

นายมงคล  กันธิยะ สอบถามเรื่องการขุดลอกล้าเหมอืง ตามที่ได้มกีารด้าเนินการมาทุกปี แต่ปีนีไ้ม่มี 

สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณในการด้าเนินการ ผมคิดว่าจะเป็นปัญหากับผู้ที่ท้าการเกษตร อยาก

ฝากทางฝา่ยบริหารว่าถ้าหากสามารถโอนงบประมาณในส่วนใดมาด้าเนินการได้ก็

ฝากเรื่องนี้ดว้ย 

 - เรื่องการซ่อมเสียงตามสายถ้าด้าเนินการฝังสายใต้ดินจะดีกว่าหรือไม่ และจะ

อยู่ได้นานกว่าจะไม่เป็นปัญหาเรื่องโดนตัดสายอีก อาจจะใช้งบประมาณมาก แต่

ถ้าเป็นประโยชน์ผมก็ขอสนับสนุน ฝากในเรื่องนีไ้ว้พิจารณาด้วย  

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น เรื่องการขุดลอกล้าเหมือง ถ้าไม่ได้ด้าเนินการทางชาวบ้านจะต้องเดือดร้อน 

สมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนนีแ้น่นอน ถ้ายังไม่มีงบประมาณในการด้าเนินการส่วนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยาก

ให้มกีารโอนงบประมาณเพื่อด้าเนนิการสว่นนี้  

นายขวัญชัย  ศิริ เรื่องการทบทวนแผนฯ เมื่อสักครู่นี้ จะมีขั้นตอนการประชาคมหมูบ่้าน แตต่้อง 

เลขานุการสภาฯ มีการรวบรวมข้อมูลภายในก่อน ซึ่งท่านจะได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อหาข้อสรุป

และทางเทศบาลฯ ออกประชาคมเพื่อขอมติ การด้าเนินงานของแผนพัฒนาสี่ปีจะ

เน้นให้ด้าเนินการได้ตามที่มีงบประมาณจริง เพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าโครงการใดใน

ปีงบประมาณ 2562 มีมากแล้ว ก็ไม่ต้องดึงโครงการของปีงบประมาณ 2563 

ขึน้มาอีก และอีกแบบคือถ้าโครงการของปีงบประมาณ 2561 ยังคงเหลือแล้วไม่

น้ามาด้าเนินการต่อถือว่าโครงการนั้นตกไป แต่ถ้าจะน้าโครงการที่เหลือเข้ามานั้น

จะน้าไปต่อล้าดับสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562 หรือจัดล้าดับใหม่ ก็ขอให้มี

การเตรียมความพร้อมกับชาวบ้านไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาตอนออก

ประชาคม  

 

/...ผมได้อา่น 
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 - ผมได้อ่านหนังสือที่ทางดร.สุริยะ ได้สรุปปัญหาแนวทางการจัดการแผนพัฒนา 

สี่ปี หลังจากมีการประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ค้าว่าขุดลอกล้าเหมืองทุกสายภายใน

ต้าบลบ้านแหวน ถือว่าด้าเนินการผิด ต้องพื้นที่ใดพื้นที่นั้น เช่น ขุดลอกล้าเหมือง 

ก. ซึ่งความจริงแล้วล้าเหมือง ก. ยาวตั้งแต่หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 แต่หมู่บ้านที่เสนอ

แผนฯ มี 1 หมู่บ้าน แสดงว่าจะขุดได้เพียงพื้นที่ของหมู่ที่ 1 เท่านั้น เพราะฉะนั้น

เป็นสิ่งส้าคัญที่ทางสมาชิกสภาฯ และผู้น้าหมู่บ้าน ต้องเตรียมข้อมูลของหมู่บ้านว่า

มีล้าเหมืองกี่สาย ชื่อล้าเหมือง ความกว้าง ความยาว ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ของหมู่บ้าน จะใช้ค้าว่าการขุดลอกล้าเหมืองทุกสายภายในต้าบลไม่ได้ ซึ่งถ้าท่าน

มีความสนใจอยากให้จัดท้าเป็นแผนเพิ่มเติม ท่านจะต้องส้ารวจข้อมูลในส่วนนี้ไว้

แล้ว เพื่อเตรียมความพรอ้มในเรื่องขอ้มูลให้ทางกองช่างได้  

นายบุญทา  วงศ์มูล  สอบถามในที่ประชุมว่า  มสีมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าหาก  

ประธานสภาเทศบาล ไม่ม ีขอปิดการประชุมสมัยสามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  :   12.00 น. 

 

                               ลงชื่อ               ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม                         

      (นายขวัญชัย    ศิร)ิ 

             เลขานุการสภาเทศบาลต้าบลบ้านแหวน  

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน  ได้ตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน แล้ว   เห็นว่าถูกต้อง 

                   (ลงช่ือ)                                          กรรมการ 

         (นายสว่าง        สายค้าอ้าย) 

 

(ลงช่ือ)                                           กรรมการ (ลงช่ือ)                                        กรรมการ 

                (นายสว่าง        ธิลา)                                         (นายมงคล        กันธิยะ) 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่   

2 / ๒๕61  ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  3 เมษายน 2561 ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน             

สมยัสามัญที่.....................ครั้งที่...........วันที่..................................................  

            (ลงช่ือ)                                          

(นายบุญทา    วงศ์มูล) 

ประธานสภาเทศบาลต้าบลบ้านแหวน 


