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ผู้มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
นายอุดม อินชัย
นายเปี๊ยก ชื่นใจดี
นายทนงศักดิ์ สุทธิ
นายคัณโท อินทแกล้ว
นายปรีชา สัมมาทรัพย์
นายขจรศักดิ์ ปัญญาเรือน
นายประยูร รังษี
นายธงชัย ตราพันธ์
นายทองสุข สงวน
นายบุญฤทธิ์ ศรีสุวรรณ
นางวันดี ปันตุมมา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ชื่อ-สกุล
นายปรีชา วรกุล
นางวาริน เวียตตัน
นายมานพ รังษี
นายธีรพงษ์ ชัยแสน
นางอนัญญา ปัญญาวงศ์
นายพัฒน์พงศ์ มาศเกษม
นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร
นางวรรณเพ็ญ จารุมณี
นางสดใส ตันจันทร์
นางสาวจันทร์จิรา วงษ์เรียบ
นางสาวอัจฉริยา อยู่ประเสริฐ
นางสุนทรี สุรินทร์
นางสายสมร ชัยงามเมือง
น.ส.สุมาลี แซ่เตียว
นายภานุ อาจิณวัฒน์
นายอภิสิทธิ์ พรมเวียง
น.ส.ภัคชุดา ษมาจิตตรูญ
นางสาวพรพิมล กองมณี
นางสาวชนิดา สว่างวร
น.ส.เยาวลักษณ์ เศรษฐ์ศิระกูล

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม เขต 2

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลฟ้าฮ่าม
รองนายกเทศมนตรีตาบลฟ้าฮ่าม
รองนายกเทศมนตรีตาบลฟ้าฮ่าม
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลฟ้าฮ่าม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลฟ้าฮ่าม
ปลัดเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม
รองปลัดเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นายช่างโยธาอาวุโส
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

ลายมือชื่อ
อุดม อินชัย
เปี๊ยก ชื่นใจดี
ทนงศักดิ์ สุทธิ
คัณโท อินทแกล้ว
ปรีชา สัมมาทรัพย์
ขจรศักดิ์ ปัญญาเรือน
ประยูร รังษี
ธงชัย ตราพันธ์
ทองสุข สงวน
บุญฤทธิ์ ศรีสุวรรณ
วันดี ปันตุมมา

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
ปรีชา วรกุล
วาริน เวียตตัน
มานพ รังษี
ธีรพงษ์ ชัยแสน
อนัญญา ปัญญาวงศ์
พัฒน์พงศ์ มาศเกษม
ธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร
วรรณเพ็ญ จารุมณี
สดใส ตันจันทร์
จันทร์จิรา วงษ์เรียบ
อัจฉริยา อยู่ประเสริฐ
สุนทรี สุรินทร์
สายสมร ชัยงามเมือง
สุมาลี แซ่เตียว
ภานุ อาจิณวัฒน์
อภิสิทธิ์ พรมเวียง
ภัคชุดา ษมาจิตตรูญ
พรพิมล กองมณี
ชนิดา สว่างวร
เยาวลักษณ์ เศรษฐ์ศิระกูล
/เริ่มประชุม...

-2เริ่มประชุม 10.00 น.
นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- สวัสดี ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายคณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาล ทุกท่านตามที่
กระผมได้แจ้งเรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.
2563 ให้ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ทราบ ทางฝ่าย บริหาร โดยท่านนายกปรีชา วรกุล ได้ยื่น
ญัตติ
กระผมได้พิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 หมวด 3 ข้อ 40 ให้ ประธานสภาท้องถิ่น
บรรจุญั ตติที่เสนอ มาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกาหนดเวลาอันสมควรใน
สมัยประชุมนั้น
ซึ่งช่วงระยะเวลานี้ หรือเดือนธันวาคม 2563 เป็นช่วงการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่
4 ประจาปี พ.ศ.2563 พอดี กระผมในฐานะประธานสภาฯจึงได้เรียกประชุม เพื่อให้ ทางฝ่าย
บริหาร โดยท่านนายกปรีชา วรกุล ได้เสนอญัตติต่างๆ และบัดนี้ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลตาบล
ฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563 แล้ ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาสภา
เทศบาลตาบล ฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 และก่อนที่
จะด าเนิ นการประชุ มตามระเบี ยบวาระกระผมขอเชิ ญท่ านเลขานุ การสภาฯอ่ านประกาศสภา
เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ครับ

นายทนงศักดิ์ สุทธิ
เลขานุการสภาฯ

- ประกาศสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕63 โดยที่ทางสภาเทศบาล
ตาบลฟ้าฮ่าม มีมติกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.
2563 ขึ้น 4 สมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563
ในเดือนธันวาคม 2563 มี กาหนดการไม่ เกิ น 30 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม
2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นั้น
อาศัยอานาจตามในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2563 มีกาหนดการไม่เกิน 30 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ประกาศ ณ
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ลงชื่อ นายอุดม
อินชัย ประธานสภาเทศบาลตาบล
ฟ้าฮ่าม

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ได้อ่านประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมทราบแล้วโดยเริ่มกาหนดประชุมตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน / ต่อไปขอเข้า
ระเบียบวาระการประชุมนะครับ

/ระเบียบวาระที่ 1...

-3ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- ซึ่งไม่กี่วันมานี้ผ มได้เห็นไลน์ทางฟ้าฮ่ามวิลเลจว่า 31 ธันวาคม 2563 จะมีการหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ ผมก็เลยมาถามท่านนายกฯ ท่านนายกบอกว่ายังไม่ได้ข่าวคราวอะไรเลย ถ้า
มีน่าจะมีการประกาศ

ในที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม สมัยวิ สามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.
2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 รายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้สมาชิก
ได้ตรวจสอบล่ วงหน้ าแล้ ว โดยขอให้ พิ จารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลฟ้ าฮ่าม สมั ย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีท่าน
ผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคาของท่านประการใดหรือไม่โปรดเสนอครับ

ในที่ประชุม

- มีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง จานวน 10 เสียง
ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม(ถ้ามี)
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 4

ญั ตติ เรื่อง ขออนุ มั ติ แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจงงบประมาณรายจ่ ายตามเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ( กองช่าง)

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรี

-

กราบเรียนท่าน ประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรี ต าบลฟ้ าฮ่ าม ขอเสนอญั ต ติ ต่ อ ประธานสภา เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. พ.ศ.2562 จานวน 1 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ า ยในงบลงทุ น ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ
เปลี่ ย นแปลงสถานที่ ก่อ สร้าง ให้ เป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ข้ อ 30 การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว
จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้กันเงิน หรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงิน
และ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
จาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะหนึ่งปี
/เหตุผล…

-4เหตุผล
โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. พร้ อ มวางท่ อ คสล.และบ่ อ พั ก คสล. หมู่ ที่ 1
ซอยหน้ า วั ด ท่ า กระดาษ ได้ มี ก ารทักท้วงเรื่องทิศทางการไหลของน้าอาจจะทาให้บ้าน
ข้างเคียงที่มีบ้านอยู่ต่ากว่าระดับถนนมากอาจได้รับผลกระทบ จึงได้ทาการสารวจโครงการ
ใหม่ อี กครั้ งตามคาร้อ งขอ เพื่ อไม่ ให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่ ทางราชการ จึงขออนุ มั ติ แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 1 รายการ ดังนี้
ข้อความเดิม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่ งก่ อสร้าง ค่ าก่ อสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด
0.80 เมตร ยาว 250 เมตร และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 ซอยหน้าวัดท่ากระดาษ ตาบลฟ้าฮ่าม
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1,153,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร ยาว 250 เมตร
และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 ซอยหน้าวัดท่ากระดาษ ตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561 - 2565 ฉบับเพิม่ เติม ปรับปรุง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 3 ลาดับที่ 1
ข้อความใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ความยาว 337 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,343 ตาราง
เมตร ความหนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 1 ซอยสุ ขสั ญจร 11 (ข้ างวัดท่ ากระดาษ) งบประมาณ
446,000.-บาท
เพื่ อเป็ นค่าใช้จ่ ายในโครงการปรั บปรุ งผิ วจราจรด้วยแอสฟั ลท์ ติ กคอนกรีต ขนาดกว้าง
3.00 - 4.00 เมตร ความยาว 337 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,343 ตารางเมตร ความหนา
0.05 เมตร หมู่ที่ 1 ซอยสุขสัญจร 11 (ข้างวัดท่ากระดาษ) ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบล
ฟ้ าฮ่าม ปรากฏในแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบั บเปลี่ ยนแปลง ฉบั บที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม หน้าที่ 6 ลาดับที่ 3
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แ จงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุ น ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ ย น หรือ
เปลี่ ย นแปลงสถานที่ ก่อ สร้าง ให้ เป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ข้ อ 30 การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว
จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้กันเงิน หรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงิน
และ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
จาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะหนึ่งปี

-5นายอุดม อินชัย
ประธารสภาฯ

- มี ส มาชิ ก สภาฯท่ า นใดจะอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ ายตามเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕62 จานวน 1 รายการ เชิญครับ เชิญท่านคัณโท ครับ

นายคัณโท อินทแกล้ว
สมาชิกสภาฯ เขตที่1

- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคัณโท อินทแกล้ว สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ฟ้าฮ่ามเขตที่1 โครงการที่ดีนะครับที่เอามาเปลี่ยนแปลงใหม่ คือผมอยากจะรับฟังเหตุผล
ลึกๆที่ เปลี่ ย นแปลงโครงการนี้นะครับ เมื่อก่อนเป็ นโครงการวางท่อท าถนนนะครับ เพื่ อ
ระบายน้าในเวลาฉุกเฉินแล้วเป็น โครงการผ่านสภาไปแล้วแล้วก็มีผู้รับจ้างประกาศรับจ้าง
แล้ว แล้วทาไมจู่ๆถึงมีการเปลี่ยนแปลงไม่เอาโครงการนี้ผมอยากจะฟังเหตุผลลึกๆเพราะ
อะไรถึงต้องมาเปลี่ยนแปลงเป็นโอเวอร์เล ขอบคุณครับ

นายอุดม อินชัย
ประธารสภาฯ

- เชิญท่านนายกครับ

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีฯ

- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมต้องขออนุญาตกราบเรียนทุก
ท่านว่า ผมชี้แจงไปหลายรอบ ถนนเส้นนี้ตั้งแต่ขออนุญาต อนุญาตเอ่ยชื่อผมให้ท่านรองจี
ราภรณ์ ไปตั้งแต่ครั้งแรกว่า ลองไปดูก่อนที่จะเสนอเข้าสู่สภา ผลกระทบค่อนข้างว่าจะมาก
แต่เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจ ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือไม่ ท่านลองคิดดูดีดีนะครับ
ผมเช็คระดับตั้งแต่ช่างทราบ อยู่เป็นนายช่างที่นี่เพื่อเตือนเทศบาลตลอด ว่าพื้นที่ตรงนั้น ฝั่ง
ตะวันตกสูงกว่าฝั่งตะวันออกแต่เราดูด้วยสายตา ดูเหมือนกับว่าทางนี้สูงกว่าเพราะฉะนั้ น
ผมถึงบอกว่า เตือนตลอดข้อที่หนึ่งถ้าวางท่อไปวันไหน น้าในแม่น้าปิงในฤดูน้าหลากน้าจะ
ไหลย้อน ถ้าท่านย้อนดูในปี 2548 น้าท่วมหมู่ที่สองหมู่ที่สามเนื่องจากแม่น้าปิงไหลย้อน
จากหมู่ที่สอง ของทางหลวง ย้อนเข้ามาท่ วมหมู่ที่สองและหมู่ที่สาม ผมก็รีบเอากระสอบ
ทรายไปปิด ก็ต้องมาทะเลาะกับอดีตท่านกานัน หมู่ที่หนึ่งท่านเป็นคนไปเปิดกระสอบทราย
ท่านก็เข้าใจผิดเหมือนกันว่าทางโน้นต่ากว่าน้าจึงไหลออกปรากฏว่าไม่ใช่ พอเอากระสอบ
ทรายออกปรากฏว่าน้าท่วมทั้งสองหมู่บ้าน ไม่มีใครรับผิดชอบ ผมก็ย้านักย้าหนาว่าให้ไป
เช็คพ่อไปเช็คผลปรากฏว่าต่างกันเมตรกว่าฝั่งทางโน้นสูงกว่าฝั่งทางนี้ เมตรกว่า จริงๆแล้ว
มัน 43 เซนติเมตร หมายถึงจุดเริ่มต้นลาเหมืองกลางแต่ไปสิ้นสุดปลายโครงการจะ ต่ากว่า
ไป 1 เมตรที่จะวางท่อต้องลดระดับลง ไม่ใช่เหมือนท่อลานสนามบินที่จะต้องเสมอกัน มัน
จะต้อง กดลงไปถึงแค่ตัววัดท่ากระดาษจะลดลงไปถึง 1.2 เมตร จุด0 อยู่ลาเหมืองกลาง
ที่ 43ซม. จุ ด เริ่ ม อยู่ ที่ ส ะพานวั ด ท่ า กระดาษคื อ ล าเหมื อ งแก้ ว จะต่ าไปกว่ า 43 ซม.
เพราะฉะนั้น ลาเหมืองแก้วจะสูงกว่าท่อที่วางไว้อยู่ประมาณ50ซม.น้าตั้งแต่ต.สันผีเสื้อยาว
มาตลอดจะวนลงมาหาหมู่ที่ 1จากน้าที่ไม่เคยท่วมก็จะท่วมเพราะน้าไปเป็นคอขวด ล า
เหมืองกลางเหมือนกันลงจากสันผีเสื้อแล้วไปลงที่หมู่ที่ 3เหลือเมตรครึ่ง จากลาเหมืองแก้ว
วางท่ อ 1เมตรเอาต่อ จาก80ซม.ไปลงที่ เหมื องกลางเหมื อนกัน ท่ านลองไปคิ ดดู นะครับ
ปริมาณน้าถ้าเราบวกลบคูณหารดูแล้วจะห่างประมาณ3เมตรหรืออย่างน้อยต้อง2เมตรขึ้น
ไป แต่ลงไปที่คอขวดที่หมู่ที่ 3เหลือเมตรครึ่งก็คือ 50% ปริมาณน้าไหลไม่ทันแน่ๆ น้าจะ
ย้อนจากหมู่3ขึ้นมาหมู่6ตัดจากหมู่6เป็นตัวแอลไปลงที่ลาน้าคาว ระยะทางวนไปวนมาไม่
ต่ากว่า2-3กม. ผมได้เรียนในที่ประชุมตลอด ผมได้เสนอเอกสาร ได้พาท่านสมาชิกไปดู
ตลอดว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากเรา ปัญหาเกิดจากทางหลวงวางท่อผิดผมทาหนังสือตลอดจน
ผมไม่ทาหนังสือไปเพราะเขาบอกไม่สามารถแก้ไขให้ได้นี่คือเหตุผลหลัก ข้อที่1 ว่าถ้าทาไป
/แล้วจะ...

-6แล้วจะไม่เกิดประโยชน์แต่จะมีปัญหาในอนาคตที่น้าจะต้องท่วมขังตามหลักวิศวกรรมซึ่งผม
เองไม่ใช่นายช่างแต่นายช่างเองออกมากล่าว ล่าสุดนายช่างที่เราขอตัวมาช่วยราชการท่าน
ถามว่าจะขุดอุโมงค์เหรอ ผมก็แปลกใจว่าจะขุดไปทาไมในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ ข้อที่ 2 ถนน
มันแคบ จะต้องทาสัญญา6เดือนจะต้องทาทีละครึ่งผิวถนนจราจรจะหายไป4เมตรจะเหลือ
แค่2เมตรไหล่ทางอีกก็จะเหลือประมาณเมตรกว่ารถไปกลับไม่ได้แล้วครับต้องเข้าทาง ออก
ทางสิ่งนี้ไม่สาคัญเท่าที่การที่จะขุดวางท่ออย่างที่ผมเรียนทุกท่านเมื่อกี้ว่าจะต้องต่ากว่าผิว
ถนนลงไปเป็น2เมตร บ้านเรือนที่อยู่ฝั่งนั้นรับรองว่าพังแน่ อาคารพาณิชย์ไม่ได้ตอกเสาเข็ม
ด้วยมีแต่ฐานแพพังแน่แล้วใครจะรับผิดชอบ มันเป็นไปไม่ได้ นะครับ ข้อที่3สัญญาว่าจ้าง
สมมุติ4เดือนเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าจะเสร็จเนื่องจากมันเป็นโครงการที่ทายากมาก ขุด
เสร็จต้องมาทาถนนอีก ขุดแล้วต้องเทรางรินก็ต้องเอาท่อลง เอาดินลงอีกต่างๆ ถึงจะมาเท
คอนกรีตทีหลัง ช่วงเวลานี้เกิดฤดูฝนหรือฝนตกหนักรั้วบ้านแถวนั้นรับประกัน ว่าพังแน่นอน
ครับ ผมเห็นเขาทามาตั้งแต่สมัยไหนไม่ต่ากว่า 30ปีไม่มีเสาเข็ม ผมรับประกันได้ว่าพังแน่
เข้าออกบ้ านก็ไม่ได้ตลอดระยะเวลา4เดือนเต็มๆถ้าเสร็จตามสั ญ ญา แต่ถ้าไม่เสร็จตาม
สั ญ ญาประมาณ6เดื อ นเข้ า ออกบ้ า นไม่ ได้ รั้ ว พั ง สิ่ ง เหล่ า นี้ แ หละครั บ ใครจะเป็ น คน
รับผิดชอบ ผมฝากตอนที่ท่านรองอยู่ว่าให้ไปพูดคุยให้ จนผมต้องลงไปด้วยตัวเองไปปรึกษา
ท่านอาจารย์ขอให้ทุกท่านเซ็นมาผมก็พร้อมที่จะประกาศท่านต้องรับผิดชอบเพราะผมก็ไม่
เห็นด้วยตั้งแต่ครั้งแรก เพียงแต่ใครเป็นผู้เสนอท่านน่าจะรู้ดี ผมเห็นว่ามันเป็นอันตรายต่อพี่
น้องประชาชนไม่ว่าการสัญจร หรือผลกระทบต่อความปกติสุขของพี่น้องประชนหรือว่า
โครงจะสาเร็จหรือไม่ มันเป็นเรื่องที่ยากมากตามหลักการทางานมันไม่มีใครทาครับ แต่ใน
เมื่อท่านเห็นว่าสมควรจะทาหมู่บ้านสมาชิกเสนอมาจะทาผมก็ไม่ว่าครั้งที่จะประกาศครั้ง
สุดท้ายผมถึงต้องลงไปด้วยตัวเองทาความเข้าใจว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ตาม3ข้อที่ผมกล่าวมา
1 น้ าไหลย้ อ นท่ ว ม2บ้ า นเรือ นพั งเข้ า บ้ า นไม่ ได้ 3เส้ น ทางที่ ใช้ สั ญ จรเดิ น ทางไม่ ได้ เป็ น
ระยะเวลา3-6เดือนหรือ 1ปีห รือโครงการไม่เสร็จทุ กท่ านต้องรับผิ ดชอบนะครับ ผมไม่
สามารถที่จะรับผิดชอบได้ ขอให้ทุกท่านเซ็นช่วยกันรับผิดชอบหากเกิ ดเหตุการณ์แบบนี้นี่
คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดตรงๆ วันนั้นเสียดายที่ท่านรีบกลับก่อนนะครับ เป็นมติของชาวบ้าน
เป็นเอกฉันท์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสท.ประยูรท่านเองก็บอกว่าไม่เห็นด้วยพี่น้องชาวขอให้
เปลี่ยนแปลงขอไม่ให้มีผลกระทบต่อเขาตามนี้ว่าสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้รับประกั นว่าหาก
เกิดผลกระทบทั้งสามด้านเป็นอย่างน้อยที่ผมเรียนมาในที่ประชุมนี้ ผมก็พร้อมที่จะประกาศ
นะครับแต่ผมก็จะต้องขอ อนุญาตในที่ประชุมว่า จะขอให้ทางปลัดเป็นผู้ลงนามแทน ใน
ฐานะข้าราชการประจา ผมคงไม่สามารถลงนามประกาศโครงการนี้ได้ พูดกันในเบื้องต้นนี้
เพราะผมรู้อยู่แล้ว หรือทุกท่านเราเอาข้อเท็จจริง ดู เป็น 10 ครั้งที่ผมเสนอไปแล้วไม่ยอม
ประกาศ เพราะเหตุผลแบบนี้นะครับ เหตุผล สามด้าน เพื่อเรียนท่านประธานและท่าน
สมาชิกรับทราบว่าถ้าวันนี้ เหตุผลสามข้อของผมในวันนี้มีน้าหนักเพียงพอ มีข้อเท็จจริง
สามารถพิสูจน์ได้ ก็หวังว่าเรา คงจะเปลี่ยนแปลงโครงการ โครงการไม่ได้หายไปไหนครับ
เพียงแต่เปลี่ยนจากท่อ เปลี่ยนจากที่ไม่ต้องไปขุดหรือเทคอนกรีต ถือว่าเป็นของขวัญให้แก่
พี่ น้ อ งชาวบ้ านหมู่ ที่ ห นึ่ งโดยการลาดยาง ให้ รวดเร็ว ถื อเป็ น สิ่ งหนึ่ งไม่ ได้ ตั ดทิ้ งนะครับ
เพี ย งแต่ เปลี่ ย นแปลงให้ มั น เหมาะสม ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ พี่ น้ อ งประชาชน ในต าบล
ฟ้าฮ่ามหมู่ที่หนึ่ง
นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

-

เชิญท่านคัณโทต่อ
/นายคัณโท อินทแกล้ว…

-7นายคัณโท อินทแกล้ว
สมาชิกสภาฯ 1

-

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคัณโท อินทแกล้ว สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ฟ้าฮ่ามเขตที่1 ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านนายกฯ ที่เอ่ยว่าใครคือผู้เสนอโครงการช่วงเสนอ
โครงการผมอยากจะนาเรียนสภาทรงเกียรติแห่งนี้คือโครงการนี้มันเกิดตั้งแต่ที่เป็น อบต.
นะครับขอประทานโทษขอเอ่ยนามท่านรองท่านปรีชา สัมมาทรัพย์ ก็ได้เสนอโครงการนี้
เพื่อจะผันน้าล้นจากลาเหมืองกลางไปสู่แม่น้าปิงนะครับตอนนั้นจะเอาลงซอยท่าบุญเหลือง
แต่ทาไปแล้วไม่สามารถที่จะทาได้ คือตัวกระผมทั้งสภาสมาชิกหลายๆท่านมองในอนาคต
ตาบลฟ้าฮ่ามเพื่อลูกเพื่อหลานคนข้างหลังถ้าเราไม่คิดทาโครงการแก้ปัญหาในระยะยาว
หรื อ ให้ ลู ก ให้ ห ลานในอนาคตข้ างหน้ า โครงการที่ ว างท่ อ นี้ ผ มอยากเอ่ ย ว่ า ถ้ า เราไม่ มี
ล าเหมื องหรื อว่าท่ อเส้ นใดเส้ น หนึ่งที่ผั น น้าล้ น จากล าเหมือ งกลางไปสู้ แ ม่น้ าปิ งเพื่ อลด
ระบายน้ าในบริเวณตาบลฟ้าฮ่ามนี้ที่ตาบลสันผี เสื้อต้องมารวมที่เรานะครับ สิ่ งที่มันจะ
เดือดร้อนในวันข้างหน้าถ้าน้าจากลาเหมืองกลางมันจะล้นเข้าบ้านเขา เราจะเช็คระดับและ
เพื่อจะเอาสิ่งที่มันจะล้นเข้าบ้าน ผันลงไปทางด้านหลังของวัดท่ากระดาษเพื่อเอาไปลงท่อ
ถนนเส้นสุขสัญจรแล้วเอาไปลงซอยกิ่งไผ่ผ มได้ปรึกษาหารือกันคิดว่าเราต้องทาอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อให้ลูกหลานในวันข้างหน้าเพื่อผันน้า เราไม่ ได้แก้ปัญหาว่าเอาน้านี้มา100%
เราแค่เอาน้าส่วนที่มันจะท่วมชาวบ้านในอนาคตเอามาลงในด้านนี้ แล้วมองในอนาคตอีก
อย่ างหนึ่ ง แล้ว ถ้าเบี ยร์ช้างเขาถมล่ ะครับ แล้ วน้าส่ วนนั้ นจะไปไหน เราคิดแค่ปัญ หาใน
ปัจจุบันก็คือมันไม่เดือดร้อนเราต้องหาวิธีว่าเราจะทายังไงที่จะเอาน้าล้น ในอนาคต มันจะ
ล้นหรือไม่เราก็ยังไม่รู้เราต้องวางแผนให้ลูกหลานเราวันข้างหน้าเราอาจจะไม่มีก็ได้ แล้วเกิด
ภัยพิบัตวันข้างหน้าเราก็เอาส่วนที่น้าล้นเอาออกไปเพื่อระบายให้มันสู่แม่น้าปิง แล้วเราไม่มี
เส้นลาเหมืองระบายไส้ไก่หรือว่าลาเหมืองระบายลงสู่แม่น้าปิงเกิดว่าเบี ยร์ช้างเขาถมวันใด
วันหนึ่งแล้วตาบลเราจะทายังไง ทุกวันนี้เบียร์ช้างเป็นผู้เก็บน้าอยู่มันถึงไม่มีความเดือดร้อน
มากเท่าไหร่ ที่ผมคิดโครงการนี้กับท่านสมาชิกหลายๆท่านวางแผนไว้ในอนาคตแล้วอย่าง
โครงการนี้ครั้งแรกทาญัตติผ่านสภาประมาณการเสร็จเรียบร้อยครั้งแรกนั้นทาได้ ยังทาแผน
เข้าสู่สภาได้ ทาไมไม่คิดในตอนนั้น โครงการประมูลได้แต่ทาไม่ได้เราจะบอกชาวบ้านยังไง
ขออนุ ณ าตเอ่ยนามท่านนายกฯบอกว่าเช็คระดับไม่ได้ครั้งแรกทาไมคุณ ไม่เช็ค ครั้งแรก
โครงการมีผลกระทบชาวบ้านรู้

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีฯ

-

ขออนุญาตท่านประธานครับ จะได้ชี้แจงครั้งเดียว

นายคัณโท อินทแกล้ว
สมาชิกสภาฯ เขต 1

-

เดี๋ยวครับ ผมอยู่ในวาระของผมอยู่ครับ ผมมีสิทธิที่จะอธิบายอยู่ นายกฯก็ต้องรอครับ
ประธานอนุญาตให้ผม

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีฯ

ผมยกมือขออนุ ญ าตท่านประธานแล้ ว ครับ ผมทาถูกต้องตามระเบี ยบครับ ในเมื่อท่าน
พาดพิ ง หลายครั้ ง ผมก็ ข อยกมื อ กั บ ท่ า นประธาน ผมรอท่ า นประธานเอ่ ย ครั บ ผมมี
ประสบการณ์ในเรื่องของการเมืองมายาวกว่าท่านนะครับ

นายคัณโท อินทแกล้ว
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1

เดี๋ยวนะครับมันเป็นญัตติของผมที่อภิปรายมาต่อเนื่อง ขอบคุณท่านประธานที่ยังให้เกียรติ
ผมอยู่น ะครับ แล้ วโครงการนี้เรายกเลิ กเราต้องมีห ลั กฐานว่าเรานกเลิกเพราะอะไรเช่น
ระดับที่มันไม่ถึงเราต้องมีเอกสารไปให้ชาวบ้านดูว่าทางเทศบาลเช็คแล้วมันเป็นแบบนี้ ครั้ง
แรกประชาคมชาวบ้านก็ยินยอม จู่ๆมายกเลิกต้องมีหลักฐานให้ชาวบ้านว่ามีใครบ้างที่มี
/ผลกระทบ...

-8ผลกระทบ เราต้องให้ชาวบ้านได้รับรู้ ถ้าขุดไปแล้วรั้วบ้านจะล้มชาวบ้านก็จะว่าเราคิดเล็ก
คิดน้อย คือท่านประธานครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมคิดสมาชิกหลายๆท่านได้มานั่งดู
ปัญหาในตอนน้าท่วมในตอนฤดูฝน เรามาทาตั้งแต่สมัยคุณปรีชาเป็นรองนายกฯละครับก็
ยังไม่ผ่านสักทีแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงผมอยากจะได้หลักฐานเช็คระดับว่าไม่สามารถทา
ได้ เราจะได้ไปอ้างอิงกับชาวบ้า นได้ว่าทางบริหารเขาได้เปลี่ยนแปลงเป็นโอเวอร์เลย์นะไม่
สามารถที่จะระบายน้าล้นในอนาคตได้เราก็ต้องไปบอกชาวบ้าน 2เอกสารชื่อผู้มีผลกระทบ
ที่ย กเลิ กโครงการมีใครบ้ างต้องเอาเสนอชาวบ้ าน ในวัน ประชาคมชาวบ้านมาร่ว มเพื่ อ
แก้ปั ญ หาในอนาคตแล้ วจู่ๆ เรามายกเลิ กโครงการเราต้ องมีห ลั กฐานไปให้ ช าวบ้ านได้ ดู
ฉะนั้นผมขอหลักฐานครับ ผมขอฝากไว้ สมาชิกทุกท่านและสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้
นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

-

โครงการนี้วันนั้นก็มีประชุมชาวบ้านแล้วไม่ใช่เหรอครับ

นายคัณโท อินทแกล้ว
สมาชิกสภาฯเขตที่ 1

-

ใช่ครับประชุมแล้ว แต่ผมอยากได้เอกสารการประชาคมครั้งแรกมีผู้เห็นด้วยกี่คน แล้วผู้ที่มี
ผลกระทบกับโครงการนี้มีกี่คน จะได้นาเรียนให้ชาวบ้านได้รับรู้ ว่ามีผลกระทบกี่ กระทบ
อะไรบ้างมันจริงมั้ย ผมขอฝากไปทางสมาชิกหลายๆท่านเพื่อพิจารณาโครงการนี้ในอนาคต
เราจะทาอย่างไรถ้าเบียร์ช้างถมทีแ่ ล้ว ขอบคุณครับ

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

-

เชิญท่านปรีชาครับ

นายปรีชา สัมมาทรัพย์
สมาชิกสภาฯเขตที่1

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายปรีชา สัมมาทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม
เขตที่1 ในส่วนที่ท่านสมาชิกได้พาดพิงมาถึงผมว่าเป็นโครงการที่ผมทาเป็นความจริง ใช่สมัย อบต.
แล้วตอนนั้ นผมทาเป็นบล็อกผันน้าจากส่วนนี้ไปลงแม่น้าปิงแล้วก็เจาะอุโมงค์ผ่านถนนนะครับ
สมัยนั้นจะประมาณล้านกว่าบาทถึง2ล้านช่วงนั้นเงินเราไม่ค่อยมีพอดีผมขอเอ่ยนามท่านนายกว่า
มันต่างระดับผมเลยให้นายช่างไปวัดมาตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นนายช่างทราย ช่างบอกว่าสูง ถ้าสูงก็
ทาหนังสือเป็นหลักฐานมาแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ทามานะ ถ้ามันสูงเราก็กลัวน้าปิงจะเข้ามาผมเลยเสนอ
ให้ทาเป็นประตูน้า แต่อันนี้มันมีปัญหาก็คือว่าท่อมันใหญ่แต่การทางานมันเร็วขุดปุ้ปก็จะวางเป็น
ระดับยกมาเป็นแท่งบล็อกวางลงไป รู้สึกว่านายกฯก็เคยทาที่หมู่6ผลกระทบมันน้อย แต่ถ้าวางท่อ
นี่แน่นอนครับมันต้องมีการทิ้งงานแน่นอนครับ ผมก็เลยคิดว่าถ้าสุดโครงการนี้มันเป็นโครงการดีอยู่
ผมเคยเสนอไปว่าให้มันเป็นรางระบายน้าไม่ใช่ท่อนะ ตอนนี้รางทามาแล้วไปถึงที่ท่อแต่ยังไม่เลยไป
ทางน้าปิงนะถึงท่อที่ อบจ.เขาทานะครับ ผมว่าถ้าทาโครงการนี้แล้วมันก็คงผันไปสักหน่อยแต่ว่า
โครงการนี้มันต้องเป็นท่อที่ทะลุน้าปิงเลยใช่มั้ยครับ ถ้าผลกระทบอย่างที่นายกฯกล่าว มันจะมี
ปัญหากับชาวบ้านก็ให้ทาแบบที่ท่านคัณโทพูดเอาเอกสารที่เช็คระดับมาประกอบเพื่อที่ชาวบ้านจะ
ได้ถาม ว่าตอนนี้เขาเช็คระดับแล้วมันสูงแต่ดูตาเปล่าแล้วมันต่า ตอนนี้เทคโนโลยีมันใหม่แล้วจะได้
ไปบอกชาวบ้านว่ามันสูงเวลาทาท่อแล้วจะได้เห็นระดับอย่างที่ว่า คือแสดงให้ชาวบ้านดูก่อนที่เรา
จะตัดโครงการนี้ ออกไป ให้ มันมีเหตุผลหน่อยอย่างที่เราคุยกัน เราต้องการไม่ให้ ชาวบ้านได้รับ
ผลกระทบกระเทือนทั้งน้าท่วมทั้งที่การสร้างไปแล้วมันเกิดทาให้ชาวบ้านเดือดร้อนมันก็ลาบาก
นายกฯจะให้เราเซ็นรับรอง มันแน่อยู่แล้วครับ ทุกอย่างที่อนุมัติออกสภาไปถ้าจะยกเลิกก็ขอให้มัน
มีเหตุผลชัดเจนหน่อยทางสมาชิกและทางผู้บริหารก็ต้องนาข้อมูลมาคุยกัน ขออนุญาตเอ่ยนาม
อย่างที่ท่านคัณโทบอกขอหลักฐาน เราก็จะได้นาหลักฐานไปให้ชาวบ้านดูว่ามันเป็นแบบนี้ผมขอ
เสนอแนะเท่านี้ครับ
/นายอุดม อินชัย…

-9นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกครับ

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมต้องขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของ
โครงนี้อีกทีว่า ตลอดระยะเวลาท่านบอกว่าตั้งแต่สมัยที่เป็น อบต.ทา วันนั้นขออนุญาตเอ่ยนามนะ
ครับท่านปรีชา สัมมาทรัพย์เราก็ได้คุยกันว่าถ้าเราทาแบบนี้พื้นที่มันสูงช่างไปเช็คระดับก่ อนที่จะ
ทาถ้าจากันได้นะครับ ขออนุญาตเอ่ยนามตอนนั้นท่านคัณโทน่าจะเป็นสมาชิกเหมือนกัน ถ้าจากัน
ได้ว่ามีผลกระทบต่ อพี่ น้ องชาวบ้ านเราไม่ ท าละนะ เราเปลี่ยนเป็ นรางตอนนี้ รางยังอยู่นะครับ
หลักฐานยังอยู่ ตอนที่เราเสนอกันในที่ประชุมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเพื่อรองรับในกรณีน้าฝนทุกวันนี้
น้าไม่ได้ท่วมนะครับผมทาบันทึกสถิติมาตลอดต่อสู้คดีเรื่องน้าปิงมา10กว่าปีผมก็มีการตรวจเช็ค
สถิติน้าฝนในรายปีหมู่ที่1ข้างวัดท่ากระดาษไม่เคยมีน้าท่วมแม้แต่ครั้งเดียวเราพูดความจริงกันนะ
ครับ แล้วล่าสุดขออนุญาตเอ่ยนามพี่ น้าฝนมาด่าผมทาอะไรไม่ถามเขาเหรอน้าไม่เคยท่วมไปขุด
ทาไม ผมบอกว่าใจเย็นๆยังไม่ทาเลยนี่คือเหตุผลที่ผมกลับเข้าไป ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสท.ทั้ง
ท่านอยู่เอกสารเช็คระดับนายช่างเราให้หมดนะครับ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบหรือไม่ยกมือยังไง
ต่างระดับกันเท่าไหร่มีครับ ผมยังย้ากับ ผอ.กองช่างกลับไปอีกทีนะให้เซ็นต์มาให้ครบแล้วก็แจ้งให้
ท่านสท.รับทราบว่าเอกสารที่เราไปเช็คข้อเท็จจริงเป็นยังไง ผมนั่งอยู่ตรงนั้นมีผู้ใหญ่บ้าน กานัน
พระนั่งแถวหน้าเอาเอกสารให้ดูนะครับ นายช่างนุเป็นคนให้ดูว่าระดับแต่ละระดับมันต่างกันยังไง
ช่วงไหนเท่าไหร่มีหมดนะครับ แต่วันนี้ผมไม่รู้ว่าท่านกลับมาถามว่ามันไม่มีทั้งๆที่ในวันนั้นเอกสาร
ทุกอย่าง ขออนุญาตเอ่ยนาม วันนั้นท่านประยูรยังถามในที่ประชุมวันนั้น ท่านธงชัยก็ถามก็เห็น
เอกสารเหมือนกัน เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเก่านะครับ ท่านปรีชา สัมมาทรัพย์ ขอเอ่ยนามอีกที ก็
เห็นด้วยกับผมตั้งแต่คราวที่แล้วว่าผลกระทบมันจะมากกว่า แต่เราก็ไม่ได้ทิ้ง เหตุผลที่ยังไม่ได้ทาที่
ยืดมา10กว่าปีเพราะพิสูจน์ให้ท่านได้เห็นว่า10กว่าปีน้าไม่เคยท่วมหมู่ที่1 น้าไปท่วมหมู่6 ธนา
วัลย์นิ ดเดียว บ้ านอาจารย์ฐานิด ก็ไม่ได้ท่ วมอะไรครับเป็ นช่วงน้ าล้นแล้ วผมก็กราบเรียนในที่
ประชุมกับท่านประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่านตลอดว่าผมไม่อนุญาตให้เบียร์ช้างถมจนกว่าจะไป
แก้ไขเปลี่ยนแปลงทาท่อบล็อกรอบพื้นที่เบียร์ช้างเพื่อรองรับน้าฝนของหมู่ที่ 1และ6 ให้ไหลลงลา
น้าคาวเบียร์ช้างประมาณการมาให้ผมเป็นวงเงิน51ล้าน ผมบอกว่าจะแพงยังไงเบียร์ช้างต้องทาไม่
งั้นผมไม่อนุญาตให้ โครงการเบียร์ช้างเกิดขึ้น ถ้าไม่งั้นเบียร์ช้างคงเกิดใน5-6ปีที่ผ่านมาแล้วครับ
เบียร์ช้างก็กลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบผ่านวิกฤตเศรษฐกิจจนคาอยู่ ณ วันนี้ จริงๆแล้วเรามาคุย
กันในหลักความเป็นจริงปริมาณน้าฝนที่ตกลงมาเบียร์ช้างมีพื้ นที่2ร้อยกว้าไร่รองรับน้าฝนของหมู่
ที1่ และ6ลงเหมืองกลางครับของหมู่ที่7ไปลงเหมืองกลางเป็นบางส่วนของหมู่ที่3และหมู่ที่6เท่านั้นที่
ไปลงเบี ยร์ช้างของหมู่ที่ 1ข้ามมาไม่ถึงครับเพราะมีล าเหมืองกลางเป็นเส้ นแบ่งเขต สิ่ งเหล่านี้ผม
อยากจะสะท้อนให้ท่านเห็นว่าผมเช็คปริมาณน้าตลอด เรื่องเบียร์ช้างที่ท่านกังวลผมคิดและพูดมา
ตลอดว่าท่านไม่ต้องห่วงข้อที่1ปริมาณน้าไม่ได้เกี่ยวกับหมู่ที่1เลย เพราะลงเหมืองกลางมันเห็นได้
ชัดนะครับ ท่านประธานครับท่านลองมองนะครับว่าเส้นลาเหมืองแบ่งเขตหมู่1 หมู่6 หมู่7ได้ชัดเจน
หมู่1และ7 สูงกว่าหมู่6แล้วมีลาเหมืองกลางขนาด3เมตรพาดเส้นยาวมา4กม.จนถึงหมู่ที่3น้าฝนก็
ไหลมาที่ลาเหมืองกลางนี่คือหลักของธรรมชาติ หมู่6นะครับที่จะได้รับน้าฝนเต็มๆตั้ง64ปีที่ผ่านมา
มีน้าท่วมหมู่6ในปีพ.ศ.2513 หรือว่า 2517ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนอกนั้นไม่มี
อะไรมาก ฉะนั้ นผมคิดถึงปัจจุบัน อนาคตผมกาหนดทิศทางไว้แล้วถ้าเราคิดถึงแต่อนาคตโดยไม่
ถึ งนึ กปั จจุ บั นว่ าคนที่ จะได้ รั บผลกระทบเป็ นยั งไง ส าคั ญที่ สุ ดคื อปั จจุ บั นเราจะท ายั งไงที่
พี่น้องประชาชนจะได้ผลรับกระทบจากสิ่งเหล่านี้ ผมคิดแล้วคิดอีกพยายามจะให้พิจารณาโครงการนี้
ผมห่วงที่สุด...

-10ผมห่วงที่สุดว่าถ้ามีผลกระทบตามหลักความเป็นจริง วันนี้ผมได้พูดได้บอก ผมก็บอกทุกครั้ง
แต่วันนี้ผมยืนยันครับท่านประธาน ท่านสมาชิกว่าผมไม่ได้คิดแค่อนาคตนะครับอดีตผมก็
นามาเป็นข้อมูลปัจจุบันผมก็เอามาเตรียมการเพื่อไม่ให้มีผลกระทบ อนาคตเป็นยังไงเพื่อ
ลูกหลานเหมือนที่ท่านว่าผมก็เตรียมให้หมด รางระบายน้าข้างวัดท่ากระดาษก็มีท่านพิสูจน์
ได้ครับ สิ่งหนึ่งต้องกราบขอบคุณท่านปรีชา สัมมาทรัพย์ที่ยอมรับความเป็นจริงว่าวันนั้น
เราได้คุยกันอยู่ว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไง เรายกตัวอย่างปี 2548 น้าไม่ได้บอกว่าฝนตกน้า
จะท่วมเวลาเท่านี้ รีบไปปิดกระสอบทรายรีบไปปิดประตูน้า น้าไม่ได้บอกครับ ธรรมชาติจะ
เกิดเวลาไหนก็ได้ แต่ไม่เตือนเวลาที่แน่ชัด เราก็เอาอดีตมาตัดสินที่เราจะทารางระบายน้า
ในปั จ จุบั น ทาให้ แก้ไขปัญ หาได้ในระดับหนึ่งน้าไม่ท่วมเลยตั้งแต่นั้นมา ปริมาณน้าฝนก็
แล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่มรสุม ในปีนี้ 2563มรสุมเข้าไทยกี่ลูกครับภาคเหนือเราโดนกี่ครั้ง
ท่านรู้ว่าผมได้รับบ สั่งการทางไลน์ตลอดท่านลองไปถามหน่อยงานบรรเทาฯว่าผมสั่งเตรียม
ตลอด เฝ้าระวังตลอด แต่ก็ยัง ได้วางแผนงานหลายๆเรื่องที่ทามาหลายๆท่านที่ทางานมา
ด้วยกันผมก็ขอบคุณที่เราช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหาได้ในระดั บหนึ่ง ที่แก้ไม่ได้มีอยู่ที่เดียว
คือบ้านอาจารย์ฐานิด ฟ้าฮ่ามวิลเลจแก้ได้ครับทุกท่านรู้อยู่แก่ใจครับเราในฐานะตัวแทนพี่
น้องชาวบ้านเห็นปัญหาอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลแก้ไขปัญหาได้เราก็ทาถึงแม้ไม่
สามารถแก้ได้100% เราก็ต้องทา ระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาผมว่าผมทาไม่น้อยหน้าใครนะ
ผมไม่ ได้เก่งแต่ผ มอาศัยคาว่าเพื่อ น พ่ อแม่พี่ น้ องผมมีเยอะ ก่อนที่ผ มจะท าผมก็ ต้องไป
ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีความรู้ทั้งหมดว่าถ้าผมทาแล้วผลมันเป็นแบบนี้แล้วผมจะทายังไง
หาทางออกตลอดครับท่าน ถ้าเราพูดเข้าใจกันก็สามารถช่วยกันแก้ปัญหาได้ ถ้าเราไม่ เข้าใจ
หลักการแล้วยืนยันที่จะทาผมก็ไม่ว่าครับท่านวันนี้ก็อยู่ในที่ประชุมผมถือว่าผมทาหน้าที่ดี
ที่สุดแล้วผมลงไปชี้แจงด้วยตัวเองผมขอผู้ใหญ่บ้าน กานันไปฟังข้อเท็จจริงแล้วจะสามารถ
ไปชี้แจงกับพี่น้องประชาชนได้ข้อที่1 ข้อที่2ผมบอก ผอ.ว่าให้นายช่างเอาเอกสารทุกอย่าง
ไป เพื่อที่จะได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกและชาวบ้านได้รับทราบ เดี๋ยวฝากท่านผอ.เอาเอกสาร
ให้ท่านสมาชิก ผมเข้าใจว่าท่านผอ.เอาให้ท่า นสมาชิกแล้ว วันนี้ฝากให้ผอ.เอาเอกสารให้
ท่านสมาชิก ฝากผอ.เซ็นต์สาเนาถูกต้องด้วยจะได้เป็นเอกสารจริง แต่วันนั้นเสียงส่วนใหญ่
เกือบ90%เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการผมถึงได้นาโครงการกลับเข้ามาในที่ประชุมใน
วันนี้ให้ท่านท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายได้รับทราบว่าเราจะมี
การเปลี่ยนแปลงโครงการ ข้อที่3ในส่วนของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบขอเปลี่ยนแปลง
โครงการ ไม่ได้ตัดโครงการของท่านทิ้งแต่ งบประมาณก็ไม่ได้ไปทาที่อื่นนะครับเงิน 1ล้าน
กว่าบาทตัดเหลือ4แสนกว่าบาทก็ต้องปล่อยให้เป็นเงินสะสมไป เราทาที่หมู่1โครงการเดียว
เงินเหลือก็ตัดเป็น เงินสะสม ผมขอกราบเรียนทุกท่านประธานนะครับขอปิดท้ายให้ท่าน
ประธานว่าผมขอยกมือเมื่อกี้ท่านไม่ยอมแต่ท่านสมาชิกท่านยอม ท่านสมาชิกพูดว่าท่านให้
เกียรติท่านสมาชิกท่านต้องสะท้อนนะครับถ้าตามหลั กการผมเป็นนายกฯเป็นผู้ บริห าร
สูงสุดขององค์กรแห่งนี้พาดพิงผม2-3รอบ ผมขอยกมือแต่ท่านประธานยังไม่ให้ผมนะครับ
ท่านให้เกียรติสมาชิกมากเป็นเรื่องจริงนะครับ ประชุมทุกครั้งท่านสมาชิกติดขัดภารกิจท่าน
ประธานจะเข้ามาละครับขอเลื่อนนะ ไม่มีที่ไหนละครับในประเทศไทยนี้มีฟ้าฮ่ามที่เดียวนะ
ครับ ในความเป็นจริงที่อื่นเขาไม่ยอมกันนะครับ ผมเองให้เกียรติทุกท่านผมอยากจะให้การ
ท างานเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด แก่ ป ระชาชนเท่ า นั้ น ท่ า นขออะไรมาผมให้ ได้ ผมให้ ทั น ที
ผมอยากจะสะท้อนให้ท่านสมาชิกรับทราบว่าสิ่งต่างๆที่ผมทาผมทาบนพื้นฐานของความ
จริงและประโยชน์ส่วนรวมผมไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยผมจะต้องเอาชนะใครความจริงวันนี้ผมมี
/ภารกิจ...

-11ภารกิจนะครับนัดท่านผู้ บริหารจะไปประชุมนอกรอบผมก็ต้องเลื่อน เพราะผมให้เกียรติ
สภาแห่ งนี้ ผ มถื อ ว่ าสภาแห่ งนี้ มี ค วามผู ก พั น กั บ ประชาชนต าบลฟ้ าฮ่ ามอยากจะสร้า ง
คุณประโยชน์ในตาบลฟ้าฮ่ามผมถึงได้ยอมได้สละ ผมขอกราบเรียนท่านประธานว่าที่ท่าน
ขอผมมาหลายครั้งผมก็ยอมนะครับเพราะผมเห็นว่าท่านสมาชิกก็มีภารกิจ ผมไม่รู้ว่าท่าน
สมาชิกจะไปคุยกันยังไงเรื่องของเอกสารสุดท้ายผมขอฝากท่านผอ.ช่วยนาเอกสารให้ท่าน
สมาชิกด้วยนะครับ ท่านผอ.เองก็คงจะลืมอาจจะติดภารกิจหลายเรื่องเลยไม่ได้ให้เอกสาร
กับท่านสมาชิก ขออนุญาตท่านประธานครับ ขอบคุณครับ
นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

-

ผมก็อยากถามว่าท่านสมาชิกสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้อะลุ่มอล่วยกันนะ ก็คงจะไปกันได้
เชิญท่านประยูรครับ

นายประยูร รังษี
สมาชิกสภาฯ เขตที่1

-

กราบเรี ย นท่ านประธานสภาที่ เคารพ ผมนายประยูร รังษี สมาชิก สภาเทศบาลต าบล
ฟ้าฮ่ามเขตที่1 ก็ได้ฟังทั้งสองฝ่ายชี้แจง ผมเองเจ้าของสถานที่เกิดในหมู่ 1มา60ปี ผมก็ได้
สารวจในหมู่ 1ว่าที่ไหนควรทาไม่ควรทาก็อยู่ที่การพิจารณาของทุกฝ่ายนะครับผมคิดว่า
โครงการต่างๆได้ผ่านการประชาคมทั้งหมู่บ้านและตาบลเป็นโครงการประชาคมโครงการ
อั น ดั บ หนึ่ ง ของต าบลนะครั บ การพิ จ ารณาของท่ า นผู้ บ ริ ห ารและนายช่ า งที่ ได้ มี ก าร
พิจารณาแล้วถึงได้เอามาเสนอในที่ประชุมขอย้อนการประชุมครั้งแรกที่มีงานศพก็ได้พูดกัน
ถึงเรื่องของการทางานผมนึกว่าโครงการนี้ผ่านแล้วก็คงมีหลายสาเหตุที่ทาให้ได้มาพูดกันใน
วันนี้นะครับโครงการซอยกิ่งไผกับถนนสุขสัญจรที่ผ่านมาผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับ
จากน้าที่ท่วมล้นออกไปทางเหมืองกลางมันจะได้เบาบางลง สมาชิก ก็ได้ไปดูตอนที่น้าฝนมา
ก็ไหลลงดีมากทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้ชมเชยว่าเป็นการทางานที่ดีมาก เพราะว่าตั้งแต่บ้านผม
จนถึงหลังตลาดขะจาวน้าไม่สามารถมาได้ ถึงแม้โครงการหมู่ที่1จะเลยเวลามาการทางานก็
ต้องมีผลกระทบแต่สุดท้ายผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะต้องได้รับตั้งแต่หมู่ 7 หมู่1 หมู่2มันก็
ช่วยได้เยอะนะครับถ้าฝนตกหนักๆขอเรียนเชิญท่านประธานไปดูด้วยนะครับ ผมก็เสียดาย
นะครับที่โครงการนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป ในญัตติที่ส่งมาขอเพิ่มขนาด แต่เอกสารที่ส่งมามันก็
ตกหล่นมาตลอดแก้ไม่หาย เอกสารก็ผิดตั้งแต่ยื่นเข้าสภาแล้วครับ การทางานก็เคยพูดกัน
มาตั้งแต่ต้ น แล้ ว ที่ จ ริงก็ไม่อ ยากจะติ งนะครับ แต่มั น ผิ ดพลาดตั้ งแต่ ช่างเข้ามาแล้ ว ครับ
แม้ ก ระทั่ งความยาวท่ านก็ ลื ม แล้ ว ว่า จะส่ งเข้ าในสภาเท่ า ไหร่อั น เดิ ม มั น 250เมตร ที่
เอกสารเหล่านี้ผมก็อ่านผ่านๆมันเป็นความผิดมานานแล้วหนังสือประเมินกับญัตติมันคนละ
พื้นที่กันตารางเมตรมันเกินมาได้ยังไงครับ ฝากด้วยนะครับการทางานบางทีมันก็ผิดพลาด
เข้ามาแล้วจะแก้ไขยังไง เมื่อกี้ท่านผอ.ก็ขอเติมระยะความยาว พวกผมก็อ่านแล้วว่าความ
ยาวมันไม่มีนะครับ ประธานลองอ่านดูครับ ผมก็ไม่รู่จะแก้ไขกันยังไงความยาวกับตาราง
เมตรมันห่างกัน 50ซม.หรืออะไรก็ไม่รู้ ความผิด พลาดมันมี แต่ว่าโครงการแต่ละอย่างแต่
ละคนให้เหตุผลมาจะได้มาพิจารณาเหตุผลกันอีกที ขอบคุณครับผม

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- ผอ.กองช่างลองชี้แจงครับ

นางสดใส ตันจันทร์
ผู้อานวยการกองช่าง

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและคณะผู้บริหารทุกท่านค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องบอก
ก่อนเลยนะคะว่าตัว นี้เดิมที่เราวัดมามัน250ม. ที่ถึงล าเหมืองกลางจากปากซอยวัดท่า
กระดาษ แต่เมื่อไปประชุมแล้วแล้วก็เห็นว่างบประมาณมันยังเพียงพอก็เลยวัดต่อไปจาก
/ตอนที่ประชุม...

-12ตอนที่ประชุม ถ้าวงเงินมันยังพอทาให้ได้ก็ทาให้หมู่1เต็มที่ ก็เลยไปวัดเพิ่มบ้านป้าน้าฝนอีก
จากตอนแรกทาประมาณการได้3แสนกว่าบาท ท่านนายกว่าให้ทาให้เต็มที่เลยก็เลยไปวัด
เพิ่มอีก 87 ม.เลยได้ใส่ เพิ่มเข้าไปเวลาเราคิดมาในตัว พื้นที่น ะค่ ะความยาวกับพื้นที่ มัน
ต่างกันนะคะ เอาที่ไปวัดจริงมาคานวณจะคานวณได้อัตโนมัตินะคะ เวลาไปวัดมั นจะวัด
ยากก็เลยใส่ในปริมาณงานก็เลยตัดออกนิดนึงค่ะทางช่างเองก็บอกให้มันเป็นตัวเลขกลมๆ ก็
เหมือนเวลาเราตั้งงบประมาณค่ะให้เป็นยอดถ้วนๆค่ะ ขออนุญาตชี้แจงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

เชิญท่านประยูรต่อครับ

นายประยูร รังษี
สมาชิกสภาฯ เขตที่1

-

กราบเรี ย นท่ านประธานสภาที่ เคารพ ผมนายประยูร รังษี สมาชิก สภาเทศบาลต าบล
ฟ้าฮ่ามเขตที่1 ผมก็ไม่รู้ว่าจะยืนยันอ้างอิงเอาตัวไหนเอกสารสาคัญมีทุกอย่างเข้ามาถ้าเรา
ใส่มันมีความผิดมั้ยหรือว่าไม่มี เพราะผมก็ไม่ได้เรียนช่างมาเพียงแต่เป็นความเข้าใจของช่าง
ลองให้สมาชิกอ่านนะครับว่ามีใครเข้าใจเหมือนผมมั้ยมันไม่ตรงกันเฉยๆครับ ผมขอเสริมอีก
นิดนึงว่าที่ไปประชาคมวันนั้นมีช าวบ้านถามว่าถนนจะสู งกว่าบ้านมั้ย ขอเอ่ยนาม ท่าน
นายกบอกว่าไม่สูง คือต้องเจาะคอนกรีตทิ้ง แต่ตอนนี้จะโอเวอร์เลย์ทับไปอีก5ซม.ไม่รู้จะไป
พูดกับชาวบ้านว่า เกิดทับไปอีก บ้านก็จะต่าไปอีกผมจะได้ไปตอบเขาถูกว่าต่อไปนี้เขาจะไม่
เจาะออกเขาจะทับไปเลย ไม่รู้จะไปตอบยังไงก็ขอขอบคุณครับผม

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

-

เชิญท่านนายกครับ

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีฯ

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกทุกท่าน คงต้องชี้แจง2เรื่อง เรื่องที่1มันเป็น
หลักการคิดของทางช่าง ผลสุดท้ายก็เหมือนกับที่ทางผอ.ได้ชี้แจงเวลาประกาศ แล้วเวลาที่ได้ผู้
รับจ้างก็เป็นข้อกฎหมายประกาศคือตัวเลขกลมๆ แต่เวลาคิดมันจะต้องมีเศษครับ ในระบบการ
คิดท่านสมาชิกก็น่าจะรู้ว่าการเช็คระดับเมื่อก่อนใช้สายหลอดน้าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เลเซอร์ ยิงเช็ค
ระดับเป็นออโต้ทั้งหมดทีแรกผมก็ไม่เข้าใจผมก็บ่นเหมือนกันว่าตัวเลขไม่ตรงกันแต่ความหวังดี
ต่อไปก็คงจะต้องฝากผอ.เลยว่าเอาตัวเลขกลมๆมาเลยไม่ต้องเอาไปสะท้อนภาพให้เห็นเพราะว่า
สมาชิกเองก็ไม่ใช่วิศวกร ที่จะออกแบบแล้วเอาภาพ3มิติมาให้เห็น วิธีที่1คือวิธีคิดมันจะออกมา
โดยอัตโนมัติ ขอคิดให้ถ้วนๆ แนบเอกสารแนบท้ายท่านสมาชิกจะได้รู่ว่าออโต้แคปมันคิดแบบนี้
แต่เราคิดอีกอย่าง ขอเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกว่าในเรื่องของการคิด ส่วนเรื่องที่2 โอ
เวอร์5ซม.ท่านไม่ต้องห่วงครับผมดูแล้วเดิมทีสามารถเกดออกได้เลยนะครับแต่ผมเสียดายของ
มั นจะดี ซะอี ก สโลปไหล่ ทางเพื่ อเวลาน้ าฝนมั นจะได้ ไม่ ค้ างเอี ยงมาทางรางระบายน้ าเอา
โดยเฉพาะข้างวัดท่ากระดาษจะต้องเอารากไม้ออก ฉะนั้นบางจุดบางแห่งนะครับ ถนนข้างวัด
ค่อนจะเสียหายเยอะโดยเฉพาะรากไม้ ฉะนั้น5ซม.มันไม่มีผลอะไรเลยครับเพราะคอนกรีตจะสูง
ไปอีก15ซม. สูงไปอีกเท่าตัวนะครับ 5ซม.นี่ไม่หนักหนาเลยครับไม่มีผลกระทบอะไรเลยดีซะอีก
ที่จะสูงกว่ารางระบายน้าเพื่อให้ไหลลง ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกครับ
- มีสมาชิกสภาฯท่ านใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็ นของตนหรือไม่ครับ/ไม่มีนะครับ ฉะนั้ น
กระผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ ายตามเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จานวน 1
รายการ โปรดยกมือขึ้นครับ ยกมือ 5 ท่าน
/สมาชิกท่านใด…

-13สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จานวน 1 รายการ โปรดยกมือขึ้นครับ
ยกมือ 5 ท่าน ประธานสภาของดออกเสียง
ตอนนี้ ก็เสมอกันนะครับผมขอใช้ สิ ทธิตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคั บการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 86 ผมขอเป็นเสียง
ชี้ขาดนะครับผมเห็นชอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
ในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

- มี มติ อนุ มัติให้แก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามเทศบั ญญั ติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จานวน 1 รายการ ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง
ไม่อนุมัติ 5 เสียง
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕2
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62( กองช่าง )

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญนายกฯครับ

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรี

- กราบเรี ยนท่ าน ประธานสภาที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ ทรงเกียรติ กระผม นายปรีชา วรกุ ล
นายกเทศมนตรีตาบลฟ้าฮ่าม ขอเสนอญัตติต่อประธานสภา เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้ แจงงบประมาณรายจ่ ายตามเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ าย เพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. พ.ศ.2562 และ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 2 รายการ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้กันเงิน หรือขยายเวลา การ
เบิกจ่ายเงิน
เหตุผล
เนื่องจากข้อความในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี 2562
จานวน 1 รายการ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2563 จานวน 1 รายการ มี
ความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณและการดาเนินกิจการ
ของเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงเห็น
ควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) ประจาปี 2562และ ประจาปี พ.ศ.2563 ที่ได้กันเงินเบิกตัดปีไว้แล้ว ดังนี้
รายการที่ 1 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562
ข้อความเดิม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้าง
ออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ขนาด
กว้าง 9.00 เมตร ยาว 40.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 69.00 ตารางเมตร จานวน 220,590.- บาท
/เพื่อ...

-14เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 40.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 69.00 ตารางเมตร
ปรากฏในแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม หน้าที่ 24 ลาดับที่ 6
ข้อความใหม่
แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ หารงานทั่ วไป งบลงทุ น หมวดค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง
ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้ องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม
ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 40.50 เมตร หรือมี พื้ นที่ ไม่ น้ อยกว่ า 769.00 ตารางเมตร
จานวน 220,590.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 40.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 769.00 ตาราง
เมตร ปรากฏในแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ของเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม หน้าที่ 2
รายการที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563
ข้อความเดิม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องประชุมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวั ดเชียงใหม่
จานวน 4,902,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตาบล ฟ้าฮ่าม ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 40.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 69.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ปรากฏในแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม หน้าที่ 25 ลาดับที่ 7
ข้อความใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิ น
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องประชุม
ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก เทศบาลต าบลฟ้ าฮ่ าม หมู่ ที่ 3 ต าบลฟ้ าฮ่ าม อ าเภอเมื องเชี ยงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 4,902,000.- บาท
เพื่ อเป็ นค่ าใช้ จ่ ายโครงการก่ อสร้ างและปรั บปรุ งอาคารห้ องประชุ มศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก
เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 40.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 769.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ปรากฏในแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม หน้าที่ 4
ลาดับ 2
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กัน
เงินหรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้กันเงิน
/หรือ...

-15หรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงิน และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2563 ข้อ 59 ในกรณี ที่ มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะหนึ่งปี
นายอุดม อินชัย
ประธารสภาฯ

- มี ส มาชิ กสภาฯท่ านใดจะอภิ ป รายเกี่ ยวกั บ การขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ ายตามเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕2และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เชิญท่านขจรศักดิ์ ครับ

นายขจรศักดิ์ ปัญญาเรือน - กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพกระผม นายขจรศักดิ์ ปัญญาเรือน สมาชิกสภาเขตที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
กระผมมีเรื่องจะสอบถามก็คือผมไม่เห็นแบบที่จะก่อสร้าง กลัวจะมีปัญหาเหมือนตึกที่กาลัง
สร้างคราวที่แล้วเรื่องขอออกแบบพร้อมก่อสร้าง คานวณออกมา 10 กว่าล้านแต่คานวณ
แต่ ค านวณออกมา 20 กว่าล้ านกลั ว จะเป็ น แบบนี้ ห รือ เปล่ า และในการเปลี่ ย นแปลง
โครงการ มันห่างกันเกินไปจาก 9 เมตรเป็น 19 เมตร และพื้นที่จาก 69 ตารางเมตรเป็น
769 ตารางเมตร เพิ่มอีก 700 ตารางเมตรจะใช้งบประมาณเท่าเดิมผมไม่ทราบว่ามันจะ
เพียงพอหรือว่าอย่างไรห่างกันเกินไป ข้อสอบถาม 2 ข้อครับ ขอบคุณครับ
นายอุดม อินชัย
ประธารสภาฯ

- เชิญท่านนายก

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีฯ

- เรี ยนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมขอมอบหมายให้ ผอ.

นางสดใส ตันจันทร์
ผอ.กองช่าง

นายอุดม อินชัย
ประธารสภาฯ

กราบเรี ย นท่ านนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้ บ ริห ารฯ และหั ว หน้ าส่ ว นราชการ ผู้ เข้าร่ว ม
ประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นดิฉันขอตอบเป็นข้อๆเลยนะคะ ข้อที่ 1 ท่านบอกว่าไม่เห็นแบบ
แปลนคือส่วนนี้เป็นโครงการจ้างออกแบบ เพราะฉะนั้นตัวนี้แบบยังไม่ออกมาวงเงิน 2 แสน
ก็คือค่ าจ้ างออกแบบก็คื อจะต้อ งมีผู้ รับ จ้าง 2 แสนกว่าบาทส่ ว นข้อที่ 2 ที่ ท่านถามว่า
ออกแบบแล้วงบประมาณจะพอไหมในตัวนั้น เรื่องงบประมาณ เราได้คิดตามหลักวิชาการก็
คือให้สืบจากราคาเดิมที่เราจ้างออกแบบไว้อย่างที่เคยนาเรียนท่านประชุมสภาตารางเมตร
ละประมาณ 1,400 เราใช้ ตั ว นั้ น เป็ น ฐานในการคิ ด เพื่ อ ที่ จ ะให้ จ้ างออกแบบและให้
ผู้ออกแบบคานวณรายการค่าใช้จ่ายออกมา เพราะฉะนั้นเป็นการประมาณการคร่าวๆด้วย
การประมาณการตามหลักที่ช่าง คานวณสืบจากราคาท้องถิ่นและสืบจากราคาที่ผ่านมาไม่
เกิน 2 ปี ตัวนี้เราเคยชี้แจงในที่ประชุมแล้วนะคะส่วนตัวเลขที่ถามมาข้อที่ 3 คือจริงๆใน
ฉบับร่างเป็นเลขตกคือเลข 1 กับเลข 7 คือตัวเลขตกไป 1 ตัวถ้าท่านกลับไปดูในแบบมัน
จะถูกต้อง แต่ฉบับที่พิมพ์มานี้ตอนเป็นเทศบัญญัติแล้วเรามาตรวจดูปรากฏว่าตัวเลขมัน
หายไป เราก็เลยต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวนี้นะคะ
- มี เชิญท่านขจรศักดิ์ ครับ
/นายขจรศักดิ์ ปัญญาเรือน...

-16นายขจรศักดิ์ ปัญญาเรือน - คือจ้างออกแบบเหมือนตึกข้างเทศบาลที่พึ่งกาลั งก่อสร้างคราวที่แล้วก็คือมีแบบแปลน
สมาชิกสภาฯ เขต 1
ออกมาว่าอย่างไรตรงไหน แต่แบบตัวนี้ไม่มีอะไรเลยมาแต่เอกสารก็เลยนึกไม่ออก ว่าจะไป
ปรับปรุงอย่างไรอย่างน้อยคร่าวๆก็เห็นสักนิดหนึ่งว่าปรับปรุงตรงไหนอย่างไร จะทาเพิ่ม
ขยายข้างไหนอย่างไรอย่างน้อยๆน่าจะมีแบบให้เห็นสักนิดหนึ่งคร่าวๆก็ได้ครับไม่ต้องแบบ
อาคารข้างหน้านี้คราวที่แล้วมีแบบของเหมือนกันแบบแปลนแล้วก็ก่อสร้างเท่าที่แล้วมีครับ
ขอบคุณครับ
นายอุดม อินชัย
ประธารสภาฯ
นางสดใส ตันจันทร์
ผอ.กองช่าง

- เชิญท่านผอ.ครับ
กราบเรี ย นท่ านประธานสภาฯท่ านสมาชิ ก ฯผู้ ท รงเกี ยรติ ท่ านนายกเทศมนตรีฯ คณะ
ผู้บริหารฯก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเป็นขอเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขส่วน แบบแปลนเรา
ได้ให้ท่านไปแล้วเป็นเล่มสีชมพู ทั้งแบบทั้งเล่มปีงบประมาณ 2560 62 เพิ่มเติมคือตัว
แบบเดิมเพิ่ มเติมเราขอแก้ไขเฉพาะตัวเลขที่ ผิดไป เอกสารเดิมมีอยู่แล้ ว ค่ะเราขอแก้ไข
เฉพาะตัวเลขขอเรียนชี้แจงค่ะ

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯท่ านใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็ นของตนหรือไม่ครับ/ไม่มีนะครับ ฉะนั้ น
กระผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕2และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62โปรดยกมือขึ้นครับ ยกมือ 10 ท่าน ประธานสภา
ของดออกเสียง

ในที่ประชุม

- มี มติ อนุ มั ติ ให้ ขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยตามเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕2และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62คะแนนเสียง 10 เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออก 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

ญั ตติ เรื่ อง ขออนุ มั ติ โอนงบประมาณรายจ่ ายตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญนายกฯครับ

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรี

- กราบเรียนท่าน ประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีตาบลฟ้าฮ่าม ขอเสนอญัตติต่อประธานสภา เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จ านวน 1 รายการ เป็ นจ านวนเงิน 85,000.- บาท (-แปดหมื่ นห้ าพั นบาทถ้วน-) โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
/เหตุผล...

-17เหตุผล
เนื่ อ งจากเทศบาลต าบลฟ้ าฮ่ าม ได้รับ การร้อ งขอจากประชาชนและเพื่ อเป็ น การ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งยังต้องดาเนินการตามแผนงานซ่อมแซมงาน
สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในตาบลฟ้าฮ่าม แต่เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2564 ไว้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 1 รายการ ดังนี้
โอนลด
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน หน้า 165 งบประมาณที่ตั้งไว้
1,792,390.-บาท ใช้ไปแล้ว 228,580.-บาท คงเหลือ 1,563,810.- บาท ขอโอน
ลด 85,000.-บาท คงเหลือหลังโอน 1,4708,810.-บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้า คสล. พร้อมไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 ถนนสุ ข
สั ญ จร ซอย 4 ต าบลฟ้ า ฮ่ า ม อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จ านวน
85,000.- บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงฝา
รางระบายน้า คสล. พร้อมไหล่ทาง คสล. กว้าง 0.40 ม. ยาว 54.00 เมตร และกว้าง
0.35 เมตร ยาว 22.00 เมตร พร้อมไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 0.20-1.30 ม. ยาว
76.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58.00 ตารางเมตรตามแบบแปลนของเทศบาล
ตาบลฟ้าฮ่าม ตั้งไว้ 85,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม
หน้าที่ 5 ลาดับที่ 3
รวมโอนเพื่ อ ไปตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ จ านวน 1 รายการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 85,000.-บาท (-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไป ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 “ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ ายในงบลงทุ น โดยการโอนเพิ่ ม โอนลด ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ”
และเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การตามภารกิ จ ของเทศบาลต าบลฟ้ า ฮ่ า มเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต าม
เป้าหมาย จึงขอเสนอญัตตินี้ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่ามต่อไป
นายอุดม อินชัย
ประธารสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน
1 รายการ เป็นจานวนเงิน 85,000.- บาท (-แปดหมื่นห้ าพันบาทถ้วน-) (กองช่าง) เชิญท่าน
ขจรศักดิ์ ครับ

นายขจรศักดิ์ ปัญญาเรือน - กระผม นายขจรศั กดิ์ ปั ญ ญาเรือ น สมาชิก สภาเขตที่ 1 ผมขอเสนอให้ เพิ่ ม ซอยในชื่ อ
สมาชิกสภาฯ เขต...
โครงการหน่อยครับ เพราะจะได้รู้ว่าอยู่ซอยไหน ของถนน เช่นให้เพิ่มว่า ถนนสุขสัญจร ซอย 4
ดีไหมครับเพราะเวลาคนถามหรือเวลาผู้รับเหมาไปทาจะได้รู้
/นายอุดม อินชัย...

-18นายอุดม อินชัย
ประธารสภาฯ
นางสดใส ตันจันทร์
ผอ.กองช่าง

- เชิญท่านผอ.ครับ
กราบเรี ย นท่ านประธานสภาฯท่ านสมาชิ ก ฯผู้ ท รงเกี ยรติ ท่ านนายกเทศมนตรีฯ คณะ
ผู้บริห ารฯ ถ้าอย่านั้นขอเพิ่มว่า โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้า คสล. พร้อมไหล่ทาง
คสล. หมู่ที่ 2 ถนนสุขสัญจร ซอย 4 นะคะ

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯท่ านใดจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็ นของตนหรือไม่ครับ/ไม่มีนะครับ ฉะนั้ น
กระผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน
1 รายการ เป็นจานวนเงิน 85,000.- บาท (-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) โปรดยกมือขึ้นครับ ยก
มือ 10 ท่าน ประธานสภาของดออกเสียง

ในที่ประชุม

- มีมติ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 1 รายการ เป็นจานวนเงิน 85,000.- บาท
(-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออก 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 7

ญั ตติ เรื่ อง ขออนุ มั ติ โอนงบประมาณรายจ่ ายตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา)

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญนายกฯครับ

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรี

- กราบเรียนท่าน ประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรี ตาบลฟ้ าฮ่าม ขอเสนอญั ตติต่ อประธานสภา เพื่ อขออนุมั ติโอนงบประมาณ
รายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จานวน 2 รายการ เป็นจานวนเงิน 100,000.- บาท (- หนึ่งแสนบาทถ้วน-) โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น อานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น”
เหตุผล
กองการศึกษา เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนกีฬา
และนันทนาการ ซึ่งปัจจุบันมีสนามกีฬาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่ามอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่ง
ครุภัณฑ์บางรายการที่ใช้ในการดูแลรักษาสนามกีฬา เกิดการชารุด เสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ กองการศึกษา เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม จึงมีความจาเป็นที่จะต้องขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์) จานวน 2 รายการ เป็นจานวนเงิน
100,000.-บาท ( - หนึ่งแสนบาทถ้วน - ) และประกอบกับงบประมาณบางรายการมี
งบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
/โอนลด...

-19โอนลด
1. แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานศาสนาวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
งบดาเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่ น ๆ ตามโครงการจัดงานวันส าคั ญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภู มิปั ญญา
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 150,000.-บาท คงเหลือ 150,000.-บาท ขอโอนลด จานวน 100,0๐๐.บาท เงินคงเหลือหลังโอนลด 50,000.-บาท
รวมโอนลด จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)
โอนไปตั้งรายการใหม่
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 รายการ ดังนี้
1.จัดซื้อรถตัดหญ้านั่งขับ จานวน 1 คัน เป็นจานวนเงิน 80,000.-บาท
แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อรถตัดหญ้านั่งขับ
คุณลักษณะ
- กระบอกสูบเดี่ยว 190 ซีซี
- ขนาดใบมีด 66 เซนติเมตร / 26 นิ้ว
- การขับเคลื่อนระบบเกียร์
- ระดับยกตัวไม่น้อยกว่า 6 ตาแหน่ง ระดังความสูงการตัด 30 – 80 มม.
- ล้อหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว ล้อหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
- กล่องบรรจุหญ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
- ความจุถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 3.5 ลิตร
ครุ ภั ณฑ์ ดั งกล่ าวเป็ นครุ ภั ณฑ์ ที่ ตั้ งจ่ ายนอกเหนื อบั ญชี มาตรฐานครุภั ณฑ์ แต่ มี ความ
จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดาเนินการด้วย
ความประหยั ด จึ งขอจั ด หานอกบั ญ ชี ม าตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี)
2. จัดซื้อรถตัดหญ้าสนาม 4 ล้อ จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 20,000.-บาท
แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั นทนาการ งานกี ฬาและนั นทนาการ งบลงทุ น
หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อรถตัดหญ้าสนาม 4 ล้อ เดินตาม
คุณลักษณะ
- เครื่องตัดหญ้า 4 ล้อ
- เครื่องยนต์จะหยุดอัตโนมัติเมื่อปล่อยมือออกจากด้ามจับ
- โครงรถตัดหญ้าจะปลอดสนิมตลอดกาล ปรับสูงต่าได้ไม่น้อยกว่า 12
ระดับ
- ชุดใบมีดอิสระแยกชิ้น 4 ใบ เมื่อตัดโดนก้อนหินหรือตอไม้
- ใบมีดพับหุบเอง (Swing back blade system)
- ล้อลูกปืนทั้ง 4 ล้อ
- ขนาดล้อหน้า 8 นิ้ว ล้อหลัง 8 นิ้ว
- ถังเก็บหญ้าเป็นแบบพลาสติกแข็งแรงทนทาน
/ครุภณ
ั ฑ์...

-20ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจาเป็นต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดาเนินการด้วยความประหยัด
จึ งขอจั ดหานอกบั ญชี มาตรฐานครุ ภั ณฑ์ โดยถื อปฏิ บั ติ ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี)
รวมโอนเพื่ อตั้ งเป็ นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ เป็ นเงิ น 100,000.-บาท
(- หนึ่งแสนบาทถ้วน - )
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ ไ ขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็น อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” เพื่อให้การดาเนินการตามภารกิจของเทศบาลตาบล
ฟ้าฮ่าม การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 2 รายการ เป็นจานวน
เงิน 100,000.-บาท ( - หนึ่งแสนบาทถ้วน - ) ต่อไป
นายอุดม อินชัย
ประธารสภาฯ

- มี สมาชิ กสภาฯท่ านใดจะอภิ ปรายเกี่ ยวกั บการขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยตาม
เทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จานวน 2 รายการ เป็นจานวนเงิน 100,000.-บาท (- หนึ่งแสนบาทถ้วน -)
(กองการศึกษา)เชิญ ท่านประยูร ครับ

นายประยูร รังษี
สมาชิกสภาฯ เขต 1

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายประยูร รัง ษี สมาชิกสภาเขตที่ 1 จะมี
ข้อสอบถามท่านผู้เกี่ยวข้องว่าในญัตติหน้าที่ 2 ที่ว่าโอนลดจานวนเงิน 100,000.- บาท
ตัว หนั งสื อ หายไป1 ตั ว ก็ห ายไป 90,000 อัน นี้ ข อฝากในการพิ ม พ์ การทบทวน การ
ตรวจทานตรวจสอบขอให้ ให้ ดี ก ว่ านี้ อี ก หน่ อ ยถ้ ามั น หายไป 1 บาทก็ ยั งพอหาให้ ได้ นี่
หายไป 90,000.- โอนลด แล้ว ก็เครื่องตัดหญ้าคราวที่แล้วก็ซื้อไปเครื่องหนึ่งแบบนั่งขับ
ไม่ทราบว่าตอนนี้เครื่องไปอยู่ที่ไหนซื้อใหม่เครื่องพังหรือว่าอย่างไรเครื่องตัวนี้หายไปที่ไหน
จาเป็นต้องซื้อใหม่ด้วยเหรอเพราะว่าเท่าที่ผมทราบก็ไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ใช้
แบบเดินแบบสะพายข้าง เครื่องแบบนี้คล้ายๆแบบรถกอล์ฟเข้าที่แล้วซื้อมาคันหนึ่งใช้งาน
ไม่ได้แล้วเหรอถึงซื้อใหม่ครับขอบคุณครับ

นายอุดม อินชัย
ประธารสภาฯ

- มีเชิญท่านผอ.กองการศึกษา ครับ

น.ส.จันทร์จิรา วงษ์เรียบ
ผอ.กองการศึกษา

- กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯผู้ แ ทนสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ท่ านนายกเทศมนตรี คณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน คือรถตัดหญ้าแบบนั่งขับซื้อมาตั้งแต่ปี 2555
เสียบ่อยซ่อมก็ไม่คุ้มค่าแล้วก็ ใช้มาได้ไม่ดีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ต้องการแล้วซึ่งซ่อม
หลายครั้ง ก็เลยขอสภาซื้อใหม่ รถตัดหญ้าแบบเดินตามก็ใช้งานพอสมควรเวลาใช้ไปสักพัก
เครื่ อ งร้ อ นก็ ต้ อ งพั ก พั ก ก็ 10 ถึ ง 20 นาที ก็ ต้ อ งรอให้ เครื่ อ งเย็ น ถึ ง จะได้ ท างานต่ อ
ประสิทธิภาพก็ลดลงตามกาลเวลาการใช้งานนะคะขอบคุณค่ะ
/นายอุดม อินชัย…

-21นายอุดม อินชัย
ประธารสภาฯ

- เชิญ ท่านประยูร ครับ

นายประยูร รังษี
สมาชิกสภาฯ เขต 1

- กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก ท่านผอ. ยังไม่ได้ตอบผมที่บอกว่าตัวหนังสือตัวเลข
ที่หายไป แล้วรถคันเดิมยังอยู่ไหม

นายอุดม อินชัย
ประธารสภาฯ

- มีเชิญท่านผอ.กองการศึกษา ครับ

น.ส.จันทร์จิรา วงษ์เรียบ - ขออนุญาตแก้ไขตัวเลขในหน้าที่ 2 นะคะ ตัวเลข 1 แสนบาท ขอแก้ไขเป็น 1 แสนบาทถ้วน
ผอ.กองการศึกษา
นะคะก็ตัดหญ้าคันเดิมได้แทงจาหน่ายไปแล้วแล้ วเครื่องเสียซ่อมก็ไม่คุ้มค่าส่วนเครื่องตัด
หญ้าแบบเดินตามยังใช้อยู่ขอบคุณค่ะ
นายอุดม อินชัย
ประธารสภาฯ

- เชิญ ท่านประยูร ครับ

นายประยูร รังษี
สมาชิกสภาฯ เขต 1

- ผมอยากจะทราบว่าตอนที่แทงจาหน่าย ไปแล้วคือสมาชิก ไม่ได้เอกสารหรือว่ารูปถ่ายต่างๆก็
ไม่เคยเห็นเลย ในตอนมาซื้อก็ขอสภาแต่ตอนจาหน่ายเอาไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบสภาก็ไม่รู้เรื่อง
1,200 กว่ารายการตัวหนังสือ 1 ตัวสมาชิกสภาไม่เคยได้เห็นหรือไม่ทราบว่าประมูลไปตอน
ไหนถ้ามีรูปถ่ายเอกสารต่างๆในการประมูลถ้าได้มีโอกาสก็ขอให้เอามาให้ดูบ้างครับขอบคุณ
ครับ

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- มี สมาชิ กสภาฯท่ านใดจะอภิ ปรายและแสดงความคิ ดเห็ นของตนหรือไม่ ครับ/ไม่ มี นะครับ ฉะนั้ น
กระผมจะขอมติที่ ประชุมแห่ งนี้ว่า สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จานวน 2 รายการ เป็นจานวนเงิน 100,000.-บาท ( - หนึ่งแสนบาทถ้วน - ) โปรดยก
มือขึ้นครับ ยกมือ 10 ท่าน ประธานสภาของดออกเสียง

ในที่ประชุม

- มี มติ อนุ มั ติ ให้ โ อนงบประมาณรายจ่ ายตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 2 รายการ เป็นจานวน
เงิน 100,000.-บาท ( - หนึ่งแสนบาทถ้วน - ) ด้วยคะแนนเสียง 10 เสี ยง ไม่รับรอง - เสียง
งดออก 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 8
นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ
นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีฯ

ญัตติ เรื่อง การบริจาคพัสดุจากหน่วยงานภาคเอกชน(ครุภัณฑ์โรงงาน ประเภทเลื่อยยนต์
ยี่ห้อ Stronger ST-5800) (กองคลัง)
- ขอเชิญนายกฯครับ
กราบเรียนท่าน ประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีตาบลฟ้าฮ่าม ขอเสนอญัตติต่อประธานสภา เพื่อพิจารณาเห็นชอบรับโอนการ
บริจาคพัสดุจากหน่วยงานภาคเอกชน ประเภทครุภัณฑ์โรงงานเลื่อยยนต์ ยี่ห้อ Stronger รุ่น
ST-5800 จานวน 1 เครื่อง มูลค่า 3,880.- บาท (สามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
/หลักการ…

-22หลักการ
งานทะเบี ยนทรัพย์ สิ นและพั สดุ กองคลั ง เทศบาลต าบลฟ้ าฮ่ าม ได้ รั บ หนั งสื อ ของ
สันนิบาตภาคเหนือ ที่ ส.ท.ภ.น.ว 95/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่องขอมอบ
เลื่อยยนต์ ยี่ ห้อ Stronger รุ่น ST-5800 มูล ค่า 3,880.- บาท จานวน 1 เครื่อง ให้ แก่
เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และสถานะการณ์ต่างๆ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นั้น
เหตุผล
1. อ้างถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. 2526
2.อ้างถึงหนั งสื อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญ หาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพั ส ดุ
ภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/020147 ลงวั นที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยข้อหารือ
ของกระทรวงมหาดไทย ตามหนั งสื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวั น ที่ 4
มิถุนายน 2561 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมี
ภาระติ ด พั น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น จะรับ เอาพั ส ดุ ห รือ สิ ท ธิ์ นั้ น ๆ ได้ต่ อ เมื่ อ ได้รั บ
ความเห็นขอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้รับพัสดุ
มาแล้วจะต้องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป
3.อ้างถึงหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุ
ภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้รับหนังสือขอบริจาคดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องนาเข้า
ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในการดาเนินการต่อไป ซึ่งเป็น
อานาจอนุมัติของสภาฯเพื่องานทะเบียนและทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
ให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยข้อหารือขอ
กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
และดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” จึงขออนุมัติการบริจาคพัสดุจากหน่วยงานภาคเอกชน
ครุ ภั ณฑ์ โรงงาน ประเภทเลื่ อยยนต์ ยี่ ห้ อ Stronger รุ่น ST-5800 จานวน 1 เครื่อง มู ลค่ า
3,880.- บาท ต่อไป
นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิป รายและแสดงความคิดเห็ นของตนหรือไม่ครับ/ไม่มีน ะครับ
ฉะนั้น กระผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้รับการบริจาคพัสดุจาก
หน่วยงานภาคเอกชน(ครุภัณฑ์โรงงาน ประเภทเลื่อยยนต์ ยี่ห้อ Stronger ST-5800 โปรดยก
มือขึ้นครับ ยกมือ 10 ท่าน ประธานสภาของดออกเสียง
/ในที่ประชุม...
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ระเบียบวาระที่ 9

- มีมติ เห็นชอบให้รับการบริจาคพัสดุจากหน่วยงานภาคเอกชน(ครุภัณฑ์โรงงาน ประเภทเลื่อย
ยนต์ ยี่ห้อ Stronger ST-5800 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออก 1 เสียง
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
9.1 แนะนาพนักงานเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ที่รับการโอนย้าย

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายกครับ

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีฯ

- กราบเรียนท่าน ประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีตาบลฟ้าฮ่าม ขอมอบหมายให้ปลัดเป็นผู้แนะนาให้ครับ ขออนุญาตครับ

นายพัฒน์พงศ์ มาศเกษม - ขออนุญาตครับ ขอแนะนาพนักงานเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ที่รับการโอนย้ายเข้าในเทศบาลตาบล
ปลัดเทศบาลฯ
ฟ้าฮ่ามเรา คือ
1. นายภานุ อาจิณวัฒน์ นายช่างโยธาอาวุโส ยืมตัวมาจากเทศบาลตาบลไชยสถาน
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2. นายอภิสิทธิ์ พรมเวียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุใหม่
ในที่ประชุม

- รับทราบ
9.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตาบลฟ้า
ฮ่าม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายกครับ

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีฯ

- กราบเรียนท่าน ประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีตาบลฟ้าฮ่าม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ ประกาศเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม
เรื่ อ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ งานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ ได้ แ ถลงไว้ต่ อ สภา
เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2522 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และวรรค 6
บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็ น ประจ าทุ ก ปี ส าหรับ ค าแถลงนโยบายของนากเทศมนตรีแ ละรายงาน
แสดงผล การปฏิ บั ติงานให้ ป ระกาศไว้โดยเปิ ดเผยที่ ส านัก งานเทศบาลด้ ว ย นั้ น บั ด นี้
นายกเทศมนตรีตาบลฟ้าฮ่าม ได้จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.2562แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48 ทศ วรรค 5
และวรรค 6 แห่งระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
2562 จึงประกาศผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลฟ้าฮ่าม ที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 17
ธันวาคม พ.ศ. 2563
/ยุทธศาสตร์ที่ 1 …
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
50,000
45,835
2 โครงการสร้ า งความเข้ ม แข็ งเครื อ ข่ ายคณะกรรมการ
20,000
สถานศึกษา
3 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู
120,000
4 โครงการอาหารเสริม(นม) ศพด.ทต.ฟ้าฮ่าม
40,500
27,201.72
5 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดขะจาว
447,980
436,843.50
6 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดขะจาว
1,080,000
1,034,780
7 โครงการสนับ สนุนค่าใช้จ่ายในการบริห ารสถานศึกษา
41,100
40,800
(ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.ทต.ฟ้าฮ่าม)
8 โครงการสนับ สนุนค่าใช้จ่ายในการบริห ารสถานศึกษา
27,120
27,120
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับ ศพด.ทต.ฟ้าฮ่าม)
9 โครงการสนับ สนุนค่าใช้จ่ายในการบริห ารสถานศึกษา
102,900
95,960
(ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ทต.ฟ้าฮ่าม)
10 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน
200,000
194,850
11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบลฟ้าฮ่าม
120,000
105,625
12 โครงการสนับ สนุนค่าใช้จ่ายในการบริห ารสถานศึกษา
10,000
(ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู)
13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
18,000
17,937
14 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตาบลฟ้าฮ่าม
30,000
15 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
50,000
รวม
2,469,600
2,026,952.22
1.2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1
2
3
4

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
250,000
197,360
30,000
29,740
30,000
30,000
-

/5 โครงการทาหมันสุนัขและแมว…
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(ต่อ)
5
6
7
8
9

โครงการ/กิจกรรม
โครงการทาหมันสุนัขและแมว
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการจัดงานวันสตรีสากล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการ
จัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
รวม

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
50,000
1,170
50,000
45,216
100,000
50,000
49,595
140,000
730,000

140,000
463,081

1.3 แนวทางการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1
2
3
4
5

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
รายการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
9,097,400
8,109,200
รายการเบี้ยยังชีพคนพิการ
1,555,200
1,385,600
รายการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
78,000
56,000
โครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับ
10,000
390
เบี้ยยังชีพ
โครงการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม
100,000
รวม
10,840,600
9,551,190

1.4 แนวทางการการสนับสนุนกีฬา และนันทนาการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
2 โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนให้แก่เยาวชน
ตาบลฟ้าฮ่าม
3 รายการค่าบารุงรักษาสนามกีฬาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม
รวม

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
250,000
80,000
150,000
480,000

114,340
114,340

/ยุทธศาสตร์ที่ 2 ...
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2.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้าและป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
1 รายการขุดลอกลาเหมืองภายในตาบล
150,000
57,700
ฟ้าฮ่าม
รวม
150,000
57,700

หมายเหตุ
-

2.5 แนวทางการก่อสร้าง/ปรับปรุงงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้อง 4,902,000
อนุมัติกันเงิน
ประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. ศูนย์ฟื้นฟู
5,850,000
อนุมัติกันเงิน
สุขภาพเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม
*รวมงบประมาณที่กันเงินไว้ 10,752,000 บาท
2.6 แนวทางการพัฒนาระบบผังเมือง
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1

โครงการจัดทาระบบผังตาบลฟ้าฮ่าม
รวม

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3.1 แนวทางการสร้างและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2 โครงการกาดนัดกาดน้าฟ้าฮ่าม
รวม

งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
100,000
160,000
260,000

3.2 แนวทางการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาความยากจน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมและสนั บ สนุ น การดาเนินงานตามหลั ก
200,000
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
100,000
รวม
300,000

หมายเหตุ
-

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
83,120
83,120
งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
26,710
26,710
/ยุทธศาสตร์ที่ 4 ...
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4.1 แนวทางการจัดการองค์ความรู้
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการเยาวชนรู้รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อุ้ยสอนหลาน หลานสอนต่อ
รวม
4.2 แนวทางการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 44
ประจาปีงบประมาณ 2563
2 โครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
3 โครงการจัดงานวันลอยกระทง
4 โครงการจั ด งานวั น ส าคั ญ ทางศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ฯ
รวม

งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
30,000

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
-

30,000

-

งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
35,000

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
35,000

350,000
550,000
150,000

549,964.45
20,920

1,085,000

605,884.45

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.1 แนวทางกระตุ้นการมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
150,000
รวม
150,000
5.2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและสิ่งเสพติด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
1 โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
50,000
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
350,000
ยาเสพติด
รวม
400,000
-

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
-

/5.3 แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน...

-285.3 แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
50,000
15,879
2 โครงการฝึ ก อบรมการป้ องกั น และ
100,000
บรรเทาสาธารณภัย
3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบั ติจิ ตอาสาภัย
130,000
100,000
พิ บั ติ ป ระจ าเท ศบ าลต าบ ลฟ้ าฮ่ า ม
ปีงบประมาณ 2563
4 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง
50,000
15,230
รวม
330,000
131,109
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แนวทางการปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้ง งบประมาณจ่าย
ไว้(บาท)
จริง(บาท)
1 โครงการชุมชนสะอาดฟ้าฮ่ามงามตาร่วมใจ
700,000
499,200
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
2 โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและสิ่งแวดล้อมโลก
30,000
3 โครงการส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนมี
30,000
11,260
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม
760,000
510,460
9
6.2 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
1 โครงการคัดแยกขยะ
400,000
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
950,000
3 โครงการกาจัดขยะมูลฝอย
4,500,000
รวม
5,850,000

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
-

งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
2,600
269,095
2,752,816.50
3,024,511.50

/ยุทธศาสตร์ที่ 7 ...
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7.1 แนวทางการสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
20,000
2 โครงการจัดงานวันเทศบาล
20,000
3 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาล
700,000
และผู้นาชุมชนตาบลฟ้าฮ่าม
4 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติระบบบัญชี
30,000
คอมพิวเตอร์(e-LAAS) และระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
5 โครงการอบรมเรื่องพระราชบั ญญัติการ
50,000
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
รวม
820,000
7.2 แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน
30,000
มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
2 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
600,000
3 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น
150,000
สาหรับประชาชน
4 โครงการทบทวนปรับปรุงเพิ่มเติมแผน
70,000
8,370
พัฒนาท้องถิ่น
5 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
50,000
6,250
ทรัพย์สิน
6 โครงการอบรมผังเมือง
25,000
7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
30,000
22,834
การจัดทาแผนชุมชน
8 โครงการเมืองอัจฉริยะ Smart City
3,000,000
390
9 โครงการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อ
330,000
พัฒนาจัดเก็บรายได้และจัดทา
Application เพื่อบริการข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาษี
10 โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี
200,000
27,399
รวม
4,485,000
65,243

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
-

7.3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ...

-307.3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดย
30,000
ภาคประชาชน
2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
50,000
ในการป้องกันการทุจริต
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
50,000
สมาชิกสภาท้องถิ่น
4 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
50,000
การต่อต้านการทุจริต
รวม
180,000
บัญชีครุภัณฑ์ที่มีการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกเป็นส่วนราชการ
กองการศึกษา
ที่
รายการ
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
1 รายการจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว
5,000
5,000
2 รายการจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
8,000
8,000
3 รายการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
23,000
22,500
สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
4 รายการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
22,000
21,750
สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
5 รายการซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
2,600
2,500
ขาวดา (18 หน้า/ นาที) จานวน 1 เครื่อง
รวม
60,600
59,750

หมายเหตุ
-

สานักปลัดเทศบาล รายการจัดซื้อไฟไซเรน ชนิด LED จานวน 1 ชุด
ที่
รายการ
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
1 รายการจัดซื้อเก้าอี้สานักงานสาหรับ
3,900
3,900
ผู้บริหาร จานวน 1 ตัว
2 รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายซอยภายใน
1,056,000
423,720
ตาบลฟ้าฮ่าม จานวน 66 ป้าย
3 รายการจัดซื้อโต๊ะพับโฟเมก้าขาว
38,000
38,000
จานวน 20 ตัว
4 รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
51,000
50,700
งานสานักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 3 เครื่อง
/5.รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง…

-31ที่
รายการ
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง
(ต่อ)
(บาท)
(บาท)
5 รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ 16,000
15,300
งานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง
6 รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา 7,800
7,350
(18หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง
7 รายการจัดซื้อเครื่องสารองไฟขนาด 800 VA
15,000
12,000
จานวน 6 เครื่อง
8 รายการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 4 ประตู จานวน 1868,000
779,700
คัน
9 รายการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ 47,000
47,000
ระบบ VHF/FM ขนาดกาลังวัตต์ 10 วัตต์ จานวน
2 ชุด
10 รายการจัดซื้อไฟไซเรน ชนิด LED จานวน 1 ชุด
39,500
39,500
11 รายการจัดซื้อเตียงเหล็ก ขนาด 3 ฟุต
5,600
5,600
จานวน 3 หลัง
12 รายการจัดซื้อปั๊มน้าไดโว่ ขนาดท่อ 2 นิ้ว
8,400
8,400
จานวน 2 เครื่อง
13 รายการจัดซื้อปั๊มน้าไดโว่ ขนาดท่อ 3 นิ้ว
11,900
11,900
จานวน 2 เครื่อง
14 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์
404,300
404,300
วงจรปิด(CCTV) หมู่บ้านพิมานแก้ว หมู่ที่ 6
ตาบลฟ้าฮ่าม จานวน 6 จุด
รวม
2,572,400
1,847,370
กองคลัง
ที่
1
2
3

รายการ

รายการจัดซื้อเก้าอี้ทางานล้อเลื่อน จานวน 2 ตัว
รายการจัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บานเปิด ชนิด
มือจับบิด จานวน 2 ใบ
รายการจัดซื้อโต๊ะทางานไม้หน้าโต๊ะเมลานิน
จานวน 1 ตัว
รวม

งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)

หมายเหตุ
หมายเหตุ

8,000
11,000

งบประมาณจ่าย
จริง
(บาท)
8,000
11,000

4,000

4,000

-

23,000

23,000

-

/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...
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ที่

รายการ

1

รายการจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน (ขนาดใหญ่)
จานวน 1 ตัว
2
รายการจัดซื้อเก้าอี้สานักงานขนาดใหญ่
จานวน 2 ตัว
3
รายการจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก 5 ฟุต
จานวน 1 ตัว
4
รายการจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก 5 ฟุต
จานวน 2 ตัว
5
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In
One สาหรับงานสานักงาน จานวน 5
เครื่อง
6
รายการจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800
VA จานวน 5 เครื่อง
7
รายการจัดซื้อสายรัดข้อมือติดตามระบบ
สุขภาพพร้อมติดตั้งระบบการใช้งาน
รวม
รวมงบประมาณที่อนุมัติกันเงิน 500,000 บาท
กองสวัสดิการสังคม
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ

รายการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา
พร้อมไมค์โครโฟน จานวน 2 เครื่อง
รายการจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น
จานวน 1 เครื่อง
รายการจัดซื้อถังคูเลอร์ จานวน 1 ถัง
รายการจัดซื้อถังต้มน้าไฟฟ้า จานวน 1 ถัง
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานสานักงาน จานวน 2 เครื่อง
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง
รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer)
จานวน 4 เครื่อง
รวม

งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)

หมายเหตุ

4000

งบประมาณจ่าย
จริง
(บาท)
4,000

8,000

8,000

-

7,000

7,000

-

14,000

14,000

-

85,000

84,000

-

12,500

10,750

-

500,000

-

อนุมัติ
กันเงิน

630,500

127,750

-

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณจ่ายจริง หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
8,000
5,780
5,500

5,500

-

5,500
6,800
34,000

5,500
6,800
33,000

-

16,000

15,300

-

17,200

16,800

-

93,000

88,680

-

-33บัญชีสรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จากการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม รอบปีที่ผ่านมาสรุปได้ ดังนี้
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 - 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.1 สรุปโครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2563 (รวมที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ด้วย) ดังต่อไปนี้
(1) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
จานวน 21 โครงการ
รวมเป็นเงิน 12,155,563 บาท
(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จานวน 3 โครงการ
รวมเป็นเงิน 10,809,700 บาท
(3) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
จานวน 2 โครงการ
รวมเป็นเงิน 109,830 บาท
(4) ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
จานวน 3 โครงการ
รวมเป็นเงิน 605,884 บาท
(5) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จานวน 3 โครงการ
รวมเป็นเงิน 131,109 บาท
(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวน 5 โครงการ
รวมเป็นเงิน 3,534,971 บาท
(7) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
จานวน 5 โครงการ
รวมเป็นเงิน 65,243 บาท
รวมทั้งสิ้น
42 โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งหมดจานวน 27,412,300 บาท
1.2 สรุปบัญชีครุภัณฑ์ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2563(รวมที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้ด้วย)
ดังต่อไปนี้
(1) กองการศึกษา
จานวน 5 รายการ
รวมเป็นเงิน 59,750 บาท
(2) สานักปลัดเทศบาล
จานวน 14 รายการ
รวมเป็นเงิน 1,847,370 บาท
(3) กองคลัง
จานวน 3 รายการ
รวมเป็นเงิน 23,000 บาท
(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน 7 รายการ
รวมเป็นเงิน 627,750 บาท
(5) กองสวัสดิการสังคม
จานวน 7 รายการ
รวมเป็นเงิน 88,680 บาท
รวมทั้งสิ้น
36 รายการ
วมเป็นเงินทั้งหมดจานวน 2,623,550 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมดของโครงการและบัญชีครุภัณฑ์ที่มีการดาเนินการ 30,035,850 บาท
/ตลอดระยะ...

-34ตลอดระยะเวลาในการบริ ห ารงานปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ที่ ผ่ า นมา กระผมพร้ อ มด้ ว ย
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติราชการ
ส่งผลให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒ นาเทศบาลตาบลฟ้าฮ่ามให้ มีศักยภาพ
นาไปสู่ฟ้าฮ่ามเมืองน่าอยู่ อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
ในที่ประชุม

- รับทราบ
9.2 การรับมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีผู้อุทิศให้

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายกครับ

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีฯ

- กราบเรียนท่าน ประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีตาบลฟ้าฮ่าม ขอมอบหมายให้ปลัดเป็นผู้แนะนาให้ครับ ขออนุญาตครับ

นายพัฒน์พงศ์ มาศเกษม - ขออนุ ญาตครั บ ด้ ว ยอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ แจ้ งส านั ก งานที่ ดิ น จั งหวัด เชีย งใหม่ แจ้ งว่ า
ปลัดเทศบาลฯ
นายกนกธร วีร ะวรรณ ได้ น าโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 89642 ต าบลฟ้ าฮ่ า ม อ าเภอเมื อ ง
เชี ย งให ม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ห มู่ ที่ 7 ยื่ น ค าขอจดทะเบี ยนเป็ น ทาง
สาธารณประโยชน์ และเจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้จดทะเบี ยนโอนเป็ นทาง
สาธารณประโยชน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม
ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรักษาผลประโยชน์ของ
ทางราชการ จึงแจ้งเรื่องการโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวมายังท่านสมาชิกสภาฯ
รับทราบโดยทั่วกัน
ในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 9

- รับทราบ
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่อง จะแจ้งให้ทราบไหมครับ เชิญท่านคัณโทครับ

นายคัณโท อินทแกล้ว
สมาชิกสภาฯเขต. 1

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายคัณโท อินทแกล้ว สมาชิกสภาเขตที่ 1 วาระ
อื่นๆก็คือปีที่ผ่านมา ผมก็สารวจอยู่ในซอยทุกซอยที่ลงแม่น้าปิงผมดูว่าบางซอย มันขาดคนที่
ดูแลหรือว่า ปล่อยปละละเลย คือบางซอยจะมีกิ่งไม้ มีที่นอนเก่ามาทิ้งในซอยต่างๆที่ผ่านมา
ผมก็เห็นในซอยถ้าปู่เหลือง แล้วก็ซอยสุขสันต์จร 20 หลังหมู่บ้านสัมมากรหลายๆซอยที่ลงสู่
แม่น้ าปิ งมี นั กสั ญ จรเอาขยะไปทิ้งแต่ กลางคืน มืด ที่ สุ ดซอยจะมีต้น เสาไฟฟ้าต้นสุ ด ท้าย
ยกตัวอย่างซอย ด้านเหนือหมู่บ้านสัมมากร ขออนุญาตช่วงนั้นมีการรับเสด็จผมก็ได้ไปดูแล
สารวจกับทหาร ที่อยู่เวรแต่ตั้งแต่หลังบ้านผู้พันถึงแม่น้าแม่น้าปิงมันมืด ดังนั้นนาเรียน
/ผู้เกี่ยวข้อง...
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มืดมากครับตรงนั้นหลังจากที่ปากซอยพี่เกษมลงไปประมาณ 200 กว่าเมตรมืด และยังซอย
ท้าปู่เหลือง ก็มีการเอาขยะไปทิ้งอยากให้ติดไฟเพิ่มจนสุดซอยจนถึงแม่น้าปิงและก็มีกล้อง
วงจรปิดอยู่ใกล้ๆเผื่อจะมีคนเอาขยะมาทิ้งก็จะได้เห็ น แล้วก็ที่ผ่านมา เรามีโครงการสร้าง
อาคารข้างเทศบาลไม่ทราบว่า นานแล้วหมดสัญญาหรือว่ายังไงหรือหมดสัญญาวันไหนผมไป
ยืนดูป้าย ขอสอบถามไปทางผู้เ กี่ยวข้องว่าหมดสัญญาไปหรือยังหมดวันไหนแล้วบางครั้งก็
เห็ น ก่ อ ขึ้ น มาพรุ่ งนี้ ก็ ท วนผมไม่ ท ราบว่ าอยู่ ในแบบหรื อ เปล่ า และอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ก็ คื อ สื บ
เนื่องมาจากการประชุมทุกครั้งผมก็ต้องพูดทุกครั้งชาวบ้านหมู่บ้านสันทรายต้นกอกเรื่องการ
ขยายไหล่ทางสุขสันต์จร ในเมื่อเราจะขยายไหล่ทางเราก็ขออนุญาต ชาวบ้านว่าขอต้นไม้ที่อยู่
ในที่สาธารณะก็ขอให้ตัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็ถามว่าแต่เฉพาะตรงนี้
แต่ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็บอกว่าตัดต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในเขตทางสาธารณะ ก็หลังจากที่
ผมถามไปแล้วก็ยังอยู่ในการสอบเขต การสอบเขตก็อยู่ประมาณ 45 วันผมไม่ทราบว่าตอนนี้
จะเกิน 45 วันไปแล้วหรืออย่างไรเกินไปแล้วอย่างไรต้นไม้ก็ยังอยู่ผมก็ได้สอบถามชาวบ้านว่า
ถามทุกวันว่า บ้าน ที่เอาต้นไม้ตัดออกที่ติดถนนจะเอาต้นไม้ต้นเขาก็ถามว่าทุกวันนี้หมู่ที่ 1
จะตัดเมื่อไหร่จะสอบเสร็จเมื่อไหร่ก็ยังเห็นต้นไม้ยังอยู่บ้านผู้กองทุนซอย 19 ก็ไปตัดต้นลาไย
เจ้าของก็ยินยอมให้ตัดเพื่อความสวยงาม ตอนนี้แดดส่องบ้านผู้กองทุน เขาก็ถามมาว่าผม
อนุญาตให้ ตัดแล้วแล้วทางหมู่ 1 ล่ะทาไมยังไม่ตัด จะตัดหรือยังเรื่องดาเนินการไปถึงไหน
กราบขอบคุณครับ
นายอุดม อินชัย
ประธานสภาฯ

- เรื่องไฟขอฝากท่านนายกถนนสุขสันต์จร ซอย 20 ที่จะลงไปน้าปิงด้วยครับขอบคุณครับ

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีฯ

- กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก หลายเรื่อง 2-3 เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของ
ไฟบางจุดบางแห่งไม่มีบ้านคนอาศัยการที่จะขยายดวงไฟ ก็จะสิ้นเปลือง งบประมาณโดยใช่
เหตุ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ผมเรียนในที่ป ระชุม หลายครั้งถ้ามี ความจาเป็ นเราจะท าแล้ ว เวลา
พระองค์ท่านเสด็จเป็นระเบียบ นายทหารที่อยู่เวรห้ามให้มีแสงตรงนั้นทหารเขาจะมีไฟฉาย
ส่วนตัวจะไปติดแสงสว่างจะไปติดตรงนั้นไม่ได้เลยทั้งสิ้นแม้แต่ทางด้านทิศใต้บ้านพระองค์
ท่านผมขอเอาโคมไฟไปติดเขาไม่ให้ติดครับเพราะทหารองครักษ์จะต้องอยู่ไม่ให้คนเห็นเป็น
เป้านี่คือหลักระเบียบ ที่จะต้องปฏิบัติแต่จริงๆแล้วเรื่องของขยะต่างๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้อง
ช่วยกันผมเรียนหลายครั้งวันนี้เทศบาลตาบลฟ้าฮ่ามผมเชื่อเลยว่าจังหวัดเชียงใหม่ 208 แห่ง
เราไม่ น้ อ ยหน้ าใคร ท าเป็ น เมื อ งน่ าอยู่ ต ลอดเพราะฉะนั้ น การมี ส่ ว นร่ว ม สมั ย ผมที่ เป็ น
ผู้ใหญ่บ้าน ผมทานาชาวบ้านไปพัฒ นาชาวบ้านจัดเก็บขยะวันนี้ผมเลยติดนิสัยที่เห็นขยะ
ตรงไหนผมจะดาเนินการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะให้ไปถึงซอกซอยทุกซอยก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้า
ท่านบอกมาแล้วฝ่ายสาธารณสุขก็จะต้องปรับแผน ท่านดูนะครับ ถนนหนทางวันนี้ตาบลฟ้า
ฮ่าม 7 หมู่บ้ าน งานทุกอย่าง ลงที่ ท้องถิ่น ทั้งนั้น แม้แต่ล่ าสุ ดวันนี้ covid เกิด ขึ้น ผมเอง
ประชุมสมาพันธ์สมาพันธ์ก็เริ่มไม่อยากจะทาเพราะว่าเวลาป้องกัน covid ท้องถิ่นเหนื่อย
คนงานเหนื่ อ ย แต่ เวลาป้ อ งกั น ได้ ส าเร็ จ ไม่ มี ชื่ อ ท้ อ งถิ่ น ท้ อ งถิ่ น จะเป็ น จ าเลยตลอด
หน่วยงานอื่นทั้งนั้นกระทรวงสาธารณสุขรับไปเต็มๆ ผมเชื่อแน่ว่าท่านเองในฐานะสมาชิก
/สภาท้องถิ่น...

-36สภาท้องถิ่นถ้าท่านติดตามข้อมูลประสานท่านมีความมีความรู้สึกเหมือนกันเพราะท่านเอง
เวลาพี่ น้ องเดือดร้ อนเรื่อง covid ที่น่ ากลั ว ที่ สุ ด มาช่ว ยกัน มาช่ วยกัน ดูแลเอาใจใส่ ผ มก็
ยกตัวอย่างให้ ดูว่า ทั้งๆที่บางเรื่องไม่ใช่ห น้าที่ แต่เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนเช่นความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆแล้วเป็นหลักของตารวจและงานปกครองท้องถิ่นปฏิเสธ
ไม่ได้ เราถือว่าเราจะดูแลสาธารณสุขสุขดิบของพี่น้องประชาชนเราก็จะทางานภารกิจต่างๆ
มันถึงได้ลงมาที่เรา บางเรื่องไม่ใช่อานาจหน้าที่จริงๆทาก็ได้หรือไม่ทาก็ได้ท่านไปดูแผนพรบ.
ขั้นตอนการกระจายอานาจ การกระจายอานาจตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ไปถึง
ไหนเลยแต่ละภารกิจถนนหนทางทางหลวง ฟุตบาท เกาะกลางถนนไฟฟ้า ไม่ใช่เรื่องของ
เทศบาลเลยนะครับ เป็นเรื่องของกระทรวงทบวงกรม แต่เราก็ต้องไปซ่อมไปดูแลเฉยๆนี่คือ
สิ่ งที่ ผ มอยากจะสะท้ อ นให้ ส ภาอัน ทรงเกี ย รติได้ รู้ว่าภารกิจ ที่ เราท าเพื่ อ ใครก็ เพื่ อ พี่ น้ อ ง
ประชาชน พี่น้องประชาชนก็ขอบใจผู้ บริห ารท้องถิ่นสภาท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการ
ทางานผมก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังไฟฟ้าที่ท่านเล่าให้ฟังผมก็ขอรับไปแต่บางจุดบางแห่งก็ทา
ไม่ได้ เพราะมันไม่มีความจาเป็นเท่าที่ควร เรื่ องขยะก็ฝากเข้าที่แล้วก็ฝากครั้งหนึ่ง ไม่ว่าที่
นอนหมอนมุ้งผมเชื่อว่าถ้าสมาชิกเองก็คงรู้ที่นอนใครมันไม่ได้เดินทางมาไกลหรอกครับ มา
จากคนในหมู่บ้านนั่นแหล่ะครับ ผมก็ฝากท่านช่วยดูแลผลสะท้อนกลับมาพี่น้องประชาชนก็
ชมผู้บริหาร ชมสมาชิกสภาฯ เราไม่จาเป็นต้องใช้กฎหมายกับพี่น้องประชาชนบางเรื่องทาได้
ก็รับไว้แต่บางเรื่องอยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ผมเชื่อแน่ว่าตลอดระยะเวลาเอาแค่ปี 2563
ทามาพอสมควรแล้วเรื่องกรณีพิพาท วันนี้ผมส่งเรื่องไปวันที่ 8 มิถุนายน 2563 รางวัด
ที่ดินท่านอาจจะคิดว่า 45 วันมันเป็นระเบียบแต่ข้อเท็จจริงผมเองล่ าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ท่าน ที่ดินจังหวัดผมโทรถามท่านว่าของฟ้าฮ่าม ส่งไปตั้งนานตั้ง 8 รายการทาไมช้าไหนท่าน
บอกว่าจ าระเบี ย บไม่กี่วันตอนนี้ปาเข้าไปเกือบจะ 8 เดือนหั วหน้าบอกว่าผมย้ายอีกแล้ ว
เดี๋ยวจะตามเรื่องให้เป็นอะไรแบบ ถ้าจะบอกว่าเทศบาลไม่ทาไม่ใช่ครับเราทาครับ บางเรื่องก็
ทาแต่ยังไม่ส่งเอกสารให้ ก็มีเหตุผลก็เหมือนกัน ที่ดินย้ายรอที่ดินคนใหม่ นายอาเภอเมือง
เชีย งใหม่ คนเก่าเกษียณไปเมื่อวันที่ 30 กันยายนวันนี้วันที่ 30 ธันวาคมก็ยังไม่มีอาเภอ
ตุล าคมพฤศจิ ก ายนธัน วาคม 3 เดือนเต็ม ๆนะครับ ก็ยังไม่มี นายอาเภอเป็ นผู้ รักษาการก็
รับปากจะตามให้ ท่านผอ. อาวุโสให้เรื่องไปตรงนั้นไปตรงนี้ผมก็ให้เด็กตามตลอดวันนี้บาง
เรื่องบางจุดบางแห่ง บางที่ เลื่อนไปเป็นวันที่ 7 ที่ 8 มกราคม เหตุผลผมก็ไม่ทราบว่าที่ดินมี
เหตุผลอะไรมากมายนักหนาต้องเลื่อนหรือว่างานเขาเยอะเราก็ไม่รู้แต่แทนที่จะไม่เลื่อนสอบ
ไปแล้วเขายังไม่ส่งมาอย่างที่รพ. สต เรียบร้อยเอารังวัดไปเรียบร้อยวันนี้ก็ยังไม่ประสาน ก็ยัง
ไม่มาเห็นแม้ว่าหลายเรื่องผมตามตลอดฝากท่านบอกให้พี่น้องชาวบ้าน เดี๋ยวถ้าเราเอกสาร
ต่างๆจากสานักงานที่ดินจังหวัดมาถึง เราก็ต้องดาเนินการแต่วันนี้เอกสารยังมาไม่ถึงเราก็ไม่
กล้า ไปยืนยันเป็นคาพูด อยู่ในเขตที่สาธารณะ แต่เจ้าของบ้านก็มีความรู้กฎหมายบอกว่า
ขอดูเอกสาร ในการรับรองแนวเขตต่างๆผมก็รออยู่รอเสร็จถ้าได้เอกสารก็ตั้งกรรมการ เข้า
ไปตรวจสอบตามนั้น เชิญเจ้าของมานั่งคุยว่าใช้เองหรือให้เรารื้อ เพราะเราไม่สามารถ ถึงจะ
เป็นที่สาธารณะเองไปหรือเองโดยพละการก็ไม่ได้ เราไม่อยากให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
รอเอกสารทางราชการออกมาแล้วก็คงจะเชิญ ทั้งหมดถ้าสมาชิกฯ กานันผู้ใหญ่ บ้าน ทาง
เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนคนใกล้เคียงวันนี้เราไม่ได้กลั่นแกล้งใครในเมื่อท่าน อ้างว่า
เป็ น ที่ ข องท่ านที่ ดิ น ก็ ม าสอบเจ้ า ของที่ ก็ ต้ อ งเซ็ น ยอมรั บ ว่ า เป็ น ที่ ส าธารณะถึ ง จะเข้ า สู่
กระบวนการการรื้อถอนขออนุญาตเรียนชี้แจงครับขอบคุณครับ
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- เชิญท่านธงชัยครับ

นายธงชัย ตราพันธ์
สมาชิกสภาฯ เขต 1

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายธงชัย ตราพันธ์ สมาชิกสภาเขตที่ 1 ผม
จะพูดถึงชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านชาวบ้านก็มาถามผมว่าสท. เรื่องรถแอมบูแลนซ์ใช้
ไม่ได้หรือ เวลาเกิดเหตุต่างๆใช้ไม่ได้หรือเคสที่ผมเจองวดที่สามสี่เดือนที่ผ่านมา 1.เด็กปั๊มโทร
หาผมว่าลุงคนเป็นลมอยู่ในห้องน้าผู้หญิง เขาก็โทรหาผมแล้วผมก็โทรเข้าบรรเทาไม่มีใคร
รับสายผมไปดูแล้วไม่มีพนักงานหรือบุคลากรที่เก่ง ผมได้โทรหารถ 1669 เป็นเพราะรถ
เทศบาลไปก่ อไปเฉยๆไม่ มีอ ะไร และเคสที่ 2 เมื่อ ประชุม วิส ามั ญ เมื่ อวัน ที่ 27 ต้ อ ง
ขอบคุณท่านสท.ทองสุข ด้วยนะครับ พนักงานเทศบาลเป็นลม รถแอมบูแลนซ์เรา มีตั้ง 2
คัน สาเหตุอะไรที่ไปส่งเด็กไปโรงพยาบาลไม่ได้ ท่านทองสุข คือเป็นคนที่ใจดีของท่านเอา
รถเก๋งไปส่งหากเด็กเป็นอะไรไปละรถแอมบูแลนซ์มี 2 คันขอสภาฯ สภาฯก็เห็นชอบไปแล้ว
ว่าเป็นความจาเป็นที่ชาวบ้านต้องใช้และครั้งล่าสุด 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา น้องผมเป็นคน
พิการท้องเสียโทรหารถเทศบาล ไปครับเอารถแอมบูแลนซ์คันเก่าไปขอโทษนะครับเอกแฟน
ปุ้ยไม่มีความรู้อะไรสักอย่างน้องผมพิการขึ้นรถไม่ได้เขาก็เอาขึ้นก็ไม่ได้อยากจะถามว่ารถ
แอมบูแลนซ์ชาวบ้านต้องการยังไม่มีบุคลากรที่จะเป็นจารถเลยครับนี้แหละครับง่ายๆความ
เจ็บป่วยเขาโทรหารถเทศบาลไปไม่ ไปก็ช่วยเหลือไม่ได้ไหนๆก็จะสิ้นปีแล้วมีรถแอมบูแลนซ์
2 คันอยากให้มีบุคลากรประจารถเวลาชาวบ้านเขาเจ็บป่วยจะได้ไปส่งโรงพยาบาลได้ ผม
โดนตลอดโดนถามตลอดเลย ผมเองก็โทรหาบรรเทาผมว่าขอเป็นของขวัญให้ชาวบ้านตาบล
ฟ้าฮ่ามด้วยนะครับขอบคุณครับ

นายปรีชา วรกุล
นายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สาหรับเรื่องปฏิบัติ ท่านเองก็พูดชัดเจนแล้วนะครับ
ขณะคนของเทศบาลเองเป็นลมท่านส.ท.ทองสุขก็ขับรถไปส่ง มันก็สะท้อนให้เห็นว่าควรจะ
ลดพนักงานบรรเทาฯเอาออกทั้งหมดไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียว คนมาสมัครใหม่ก็มีความรู้อยู่
8 คนผมได้กาชับกองสาธารณสุขให้คัดกรองประวัติ ว่าการจะกรองคนเอาคนมาทางานต้อง
กรองคนดีๆประวัติไม่เสียเอารถหลวงไปพังประวัติไม่ดีเกี่ยวกับสารเสพติด เพื่อนผมเองก็โดน
ครับผมคุยประมาณ 3 รอบครั้งนี้คือครั้งที่ 4 อยู่ปทุมธานีโดนเอารถ แอมบูไปรับ 1 ล้านเม็ด
เพราะฉะนั้นในที่นี้เล็กๆน้อยๆผมก็ควรจะพยายามปรับปรุงผมก็จะบอกว่าบุคลากรที่จะเอา
เข้ามาเอามาได้หมดวันหนึ่งเขาออกไปไม่ว่าล้านเม็ดสัก 10 เม็ดท่านก็มาด่าผมละไม่ได้ดู เลย
หรืออย่างไรผมจะดูแลทั้งหมดไม่ได้ท่านทราบหรือไม่ว่าผมสั่งงานทางไลน์ บางวันผมนอน
หลับคาโทรศัพท์ไลน์กับพนักงาน เพราะอะไรครับบางทีผมออกมาตรวจ 10:00 น 11:00
น กลางคืนผมเห็นมีรถลากก็ถามว่ารถลากมาจากไหน ลองไปหาดูว่าเป็นอย่างไรไม่ถูกต้อง
เอารถลากเอกชน จะเอาออกทั้งหมดผมก็ให้เด็ก เด็กบางคนมีลูกมีครอบครัวที่ต้องดูแลเราจะ
ใช้ในลักษณะของอานาจได้นะครับก็ได้แต่เขาออกไปแล้วสิ่งที่เขาจะต้องได้รับผลกระทบไม่ว่า
จะเป็นครอบครัว โดนหมดผมไม่คิดว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนอย่างไรผมคิดอยู่ว่าทุกคน
เด็กในที่นี้ เหมือนลูกเหมือนหลานเขาจะเกลี ยดจะรักผมผมไม่ได้สนใจผมสนใจแค่คุณ ต้อง
ทางานให้ดีคอยว่ากล่าวตักเตือน สอนตลอดผมก็โดนท่านรู้ไหมครับล่าสุดผมจะบอกให้ผม
เป็นนายกเทศมนตรีตาบลฟ้าฮ่าม ผมไปประชุมเรื่องงานของผู้บัญชาการ ผมขอเอารถที่บ้าน
ไปส่งที่วัดสวนดอก ปรากฏว่ารถบ้านผมมารับผมเป็นรถงานบรรเทาฯ ผมรองานมาทั้งหมด
ชั่วโมงกว่า รถบรรเทาฯมารับผม ผมยังไม่มีสิทธิ์นั่งรถใหม่เลยนะครับนั่งรถคันเก่า
/ข้างใน...

