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รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2564 
ครั้งที่ 1 / 2564 

วันที่  13 มกราคม 2564   เวลา 09.00 น. 
ณ   ห้องประชุมเทศบาลต าบลยุหว่า 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายวิโรจน์  ใหม่ใจ ประธานสภาเทศบาลต าบลยุหว่า วิโรจน์  ใหม่ใจ 
๒ นายธนภัทร  แก่นดี รองประธานสภาเทศบาลต าบลยุหว่า ธนภัทร  แก่นดี 
๓ นายทวัช  อินทร์วงค์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ทวัช  อินทร์วงค์ 
๔ นายนิคม  ทิพย์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 นิคม  ทิพย์แก้ว 
5 นายอนันต์ มูลเมือง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 อนันต์ มูลเมือง 
6 นายบุญเจือ  เชียงบุญ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 บุญเจือ  เชียงบุญ 
7 นายส าราญ พรมมี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ส าราญ พรมมี 
8 นายอรุณ  เรืองยศ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 อรุณ  เรืองยศ 
9 นางค าปัน ศรีดอนชัย สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ค าปัน ศรีดอนชัย 

10 นายธงชาติ สมริน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ธงชาติ สมริน 
11 ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล เลขานุการสภาฯ พรรณทิพย์  โกสีย์ศิริกุล 

 รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายเวศม์  โกฏิแก้ว                 นายกเทศมนตรีต าบลยุหว่า เวศม์  โกฏิแก้ว                   
2 นายเสน  เรือนมูล รองนายกเทศมนตรีต าบลยุหว่า เสน เรือนมูล 
3 นางอุไรรัตน ์หนุ่มศรี รองนายกเทศมนตรีต าบลยุหว่า อุไรรัตน์ หนุ่มศรี 
4 นายทิตย์ กันทะวงค์ เลขานายกเทศมนตรีต าบลยุหว่า ทิตย์ กันทะวงค์ 
5 นายดวงจันทร์ บุญเป็ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลยุหว่า ดวงจันทร์ บุญเป็ง 
6 นายชยันต์ อภิวงค์งาม ผู้อ านวยการกองช่าง ชยันต์  อภิวงค์งาม 
7 นางสาวอัมพิกา ศิริ ผู้อ านวยการกองคลัง อัมพิกา ศิริ 
8 นางจริยวรรณ  ตรูศรีลักษมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ จริยวรรณ  ตรูศรีลักษมี 
9 นางสาวหทัยกาญจน์  สุริยะมล ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ หทัยกาญจน์  สุริยะมล 

10 นายสุเมธ จิตตาดู หัวหน้าส านักปลัด สุเมธ จิตตาดู 
 
 
 

 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 -   
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เริ่มประชุม   เวลา 09.00 น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์  โกสีย์ศิริกุล เลขานุการสภาฯรายงานจ านวน

 สมาชิกสภามาประชุม จ านวน 10 คน เลขานุการสภา จ านวน 1 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน    
10 คน  และเรียนเชิญนายวิโรจน์  ใหม่ใจ ประธานสภาเทศบาลต าบลยุหว่า กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 ดังนี้ .-  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    แจ้งประกาศอ าเภอสันป่าตอง 
   เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลยุหว่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 
   ด้วยประธานสภาเทศบาลต าบลยุหว่า ได้ท าหนังสือต่อนายอ าเภอสันป่าตองขอเปิดประชุมสภา

เทศบาลต าบลยุหว่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลยุหว่า ในการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที ่    

   อ าเภอสันป่าตองพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) และค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4466/2563       
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลยุหว่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 13 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็น
ต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยุหว่า    

ที่ประชุม   รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563    
   วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563    
   วันที ่30 ธันวาคม 2563 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
     - ไม่มี – 

 ระเบียบวาระท่ี ๔   ญัตติเสนอเพื่อให้สภาพิจารณา 
   4.1 ญั ตติขออนุ มัติ ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 19 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงิน 

3,543,000.00- บาท (สามล้านห้าแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
    ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอรายละเอียดญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 19 โครงการฯ 

ต่อที่ประชุมสภาฯ 
      นายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ทุกท่าน 

   ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลยุหว่า  ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ดังกล่าวไปแล้ว
นั้น  ในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่คณะผู้บริหารได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลยุหว่า  และจาก
การประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ราษฎรในพ้ืนที่ขอให้ด าเนินการเร่งด่วนยังมีอีกเป็น
จ านวนมาก  และมีความจ าเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ เช่น  ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก ซึ่งพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลยุหว่า มีหลายหมู่บ้าน
โดยเฉพาะ หมู่ที่ 1,6,8,11,14 และหมู่ที่ 15 ประสบปัญหาถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ผิวจราจร
แตกร้าว บางช่วงคับแคบ ท าให้การสัญจรไป-มาไม่สะดวก วิธีการแก้ไขปัญหาคือการก่อสร้างถนนและ
เสริมไหล่ทาง ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดทรุดโทรมด้วยการรื้อผิวจราจรและก่อสร้างซ่อมแซมใหม่ ในส่วนของ 
หมู่ที่ 2,6,7 และหมู่ที่ 8 ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ าท่วมขังถนนและบ้านเรือนราษฎร และล า
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เหมืองส่งน้ าอยู่ติดถนนสายหลักท าให้ไม่สามารถขยายผิวจราจรได้ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง วิธีแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวคือวางท่อล าคลองส่งน้ า และทางระบายน้ า เพ่ือให้น้ าไหลผ่านสะดวก และยังเป็นการ
ขยายผิวจราจรอีกด้วย และหมู่ที่ 3 ประสบปัญหาล าเหมืองสาธารณประโยชน์ตลิ่งถูกน้ ากัดเซาะเกรงว่า
จะเกิดการทรุดตัวท าให้น้ าท่วมเข้าสู่ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตร  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขและหากไม่ด าเนินการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน อาจจะก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนเพ่ิมมาก
ขึ้น และอาจเป็นปัญหาระยะยาว  และทางหมู่บ้านได้มีการประชุมประชาคมขอรับความช่วยเหลือและขอ
แก้ไขปัญหาจากเทศบาล  โครงการดังกล่าวได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับ
งบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 รายได้มีไม่
เพียงพอในการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องขอใช้จ่ายเงินสะสมมาด าเนินงานดังกล่าว 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) 
ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

   ในการขออนุมัติใช้เงินสะสมในครั้งนี้ได้ด าเนินการกันเงินไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561 ข้อ 89 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 
    1) เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก 
   ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้วมียอดเงินสะสมจ านวนทั้งสิ้น 18,278,546.48 บาท 
    2)  ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้
   เบิกจ่าย 807,000.00 บาท      
    3)  คงเหลือเงนิสะสมที่น าไปใชไ้ด้ ณ ปัจจุบัน มียอดเงินสะสม จ านวน 17,471,546.48 บาท 
    4)  กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน มีจ านวนทั้งสิ้น 
   5,721,318.00 บาท 
    5)  กันเงินสะสมไว้อีกร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
   การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน มีจ านวนทั้งสิ้น 7,829,657.10 บาท 

   6)  คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น 3,920,571.38 บาท 

   ดังนั้น  เทศบาลต าบลยุหว่า  โดยผู้บริหารเทศบาลต าบลยุหว่า จึงขอเสนอโครงการต่อสภา 
   เทศบาลต าบลยุหว่าเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามโครงการดังกล่าว
   ข้างต้น จ านวน  19  โครงการ  ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
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   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย 7 บ้าน
สันป่าตอง หมู่ที่ 1 ต าบลยุหว่า ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่
เสริมขยายปีกจราจร 5.00 ตารางเมตร พ้ืนที่ด าเนินการรวม 152.50 ตารางเมตร จ านวน 1 แห่ง 
ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลยุหว่า เป็นเงินงบประมาณ 84,000.-บาท (แปดหมื่น
สี่พันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 3 ล าดับที่ 3    

    2. โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอย 6 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ต าบล  
ยุหว่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
532.00 ตารางเมตร จ านวน 1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลยุหว่า เป็นเงิน
งบประมาณ 56,000.-บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 12 
ล าดับที่ 46   

    3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ล าเหมืองเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 
2 ต าบลยุหว่า โดยวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ความยาวรวมบ่อพัก 102.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบล
ยุหว่าเป็นเงินงบประมาณ 373,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบล 
ยุหว่า หน้าที่ 13 ล าดับที่ 52  

    4. โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองหลวงเลียบถนนซอย 9 บ้าน
หนองหวาย หมู่ที่ 3 ต าบลยุหว่า ขนาดฐานกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 40.00 เมตร สูง 2.30 เมตร 
พร้อมราวกันตก จ านวน 1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลยุหว่า  เป็นเงิน
งบประมาณ 375,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 
13 ล าดับที่ 53   

    5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ล าเหมืองสาธารณะเลียบถนนซอย 1 บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 
ต าบลยุหว่า โดยวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ความยาวรวมบ่อพัก 39.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบล  
ยุหว่า เป็นเงินงบประมาณ 113,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563ของ
เทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 13 ล าดับที่ 54  

    6. โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอย 16 บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 ต าบล 
ยุหว่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
567.00 ตารางเมตร จ านวน 1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลยุหว่า เป็นเงิน
งบประมาณ 60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 12 ล าดับที่ 47  

    7. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ล าเหมืองสาธารณะเลียบถนนสายหลัก 1 บ้านใหม่ม่วงก๋อน 
หมู่ที่ 7 ต าบลยุหว่า โดยวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก 150.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของ



๕ 

เทศบาลต าบลยุหว่า เป็นเงินงบประมาณ 340,000.-บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ของ
เทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 13 ล าดับที่ 55  

    8. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ล าเหมืองสาธารณะเลียบถนนซอย 13 บ้านใหม่ม่วงก๋อน 
หมู่ที่ 7 ต าบลยุหว่า โดยวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.80 เมตร พร้อม
บ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก 20.50 เมตร จ านวน 1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลยุหว่า เป็นเงินงบประมาณ 129,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ของ
เทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 14 ล าดับที่ 56  

    9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนเลียบล าเหมือง
เจ้าศรีหมื่น บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ต าบลยุหว่า ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนที่เสริมขยายปีกจราจร 3.00 ตารางเมตร พื้นที่ด าเนินการรวม 628.00 ตารางเมตร จ านวน 
1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลยุหว่า เป็นเงินงบประมาณ 348,000.-บาท 
(สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 4 ล าดับที่ 10   

    10. โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอย 2 บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ต าบลยุหว่า 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 297.50 
ตารางเมตร จ านวน 1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลยุหว่า  เป็นเงิน
งบประมาณ 31,000.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 12 
ล าดับที่ 48  

    11. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ล าเหมืองเลียบถนนสายหลัก บ้านร้อง หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้าน
สันป่าตอง หมู่ที่ 1 ต าบลยุหว่า โดยวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก 39.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลยุหว่า เป็นเงินงบประมาณ 139,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ของเทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 14  ล าดับที่ 57  

    12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย 3 
บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ต าบลยุหว่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
เสริมขยายปีกจราจร 15.00 ตารางเมตร พ้ืนที่ด าเนินการรวม 765.00 ตารางเมตร จ านวน 1 แห่ง 
ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลยุหว่า เป็นเงินงบประมาณ 417,000.-บาท (สี่แสน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 4 ล าดับที่ 12  

    13. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต ถนนซอย 18 บ้านศาลา หมู่ที่ 11 
ต าบลยุหว่า โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
37.50 เมตร หนา 0.05 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ า โดยวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด



๖ 

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร 8 ท่อน จ านวน 1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลยุหว่า เป็นเงินงบประมาณ 95,000.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ของเทศบาล
ต าบลยุหว่า หน้าที่ 13     ล าดับที่ 51  

    14. โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอย 20 บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ต าบล 
ยุหว่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
195.00 ตารางเมตร จ านวน 1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลยุหว่า เป็นเงิน
งบประมาณ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 12  ล าดับที่ 49  

    15. โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอย 27 บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ต าบล 
ยุหว่า ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
647.50 ตารางเมตร จ านวน 1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลยุหว่า เป็นเงิน
งบประมาณ 68,000.-บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 12 
ล าดับที่ 50  

    16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรทางโค้ง ถนนซอย 8 บ้าน
สันป่าตองใต้-มะจ าโรง หมู่ที่ 14 ต าบลยุหว่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนที่เสริมขยายปีกจราจร 1.50 ตารางเมตร พื้นที่ด าเนินการรวม 401.50 ตารางเมตร จ านวน 
1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลยุหว่า เป็นเงินงบประมาณ 218,000.-บาท 
(สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 5 ล าดับที่ 17  

    17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย 6 บ้าน
หนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ต าบลยุหว่า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนที่เสริมขยายปีกจราจร 1.50 ตารางเมตร พ้ืนที่ด าเนินการรวม 611.50 ตารางเมตร และก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า โดยวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.30 เมตร 6 ท่อน จ านวน 
1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลต าบลยุหว่า เป็นเงินงบประมาณ 336,000.-บาท 
(สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 5  ล าดับที่  18 

     18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์ ถนนสายหลักภายในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลยุหว่า โดยขุดรื้อถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์เดิมพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.15 เมตร จ านวน 4 หมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 2 คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 34.40 ตารางเมตร ,บ้าน 
อุเม็ง หมู่ที่ 5 คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 223.50 ตารางเมตร, บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 193.75 ตารางเมตร และบ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 32.25 ตารางเมตร 
คิดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการรวมทั้งหมด 483.90 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลยุหว่า เป็นเงิน
งบประมาณ 264,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 57  ล าดับที่  1 
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     19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย 9 บ้าน
ร้อง หมู่ที่ 8 ต าบลยุหว่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่เสริมขยายปีก
จราจร 1.40 ตารางเมตร พื้นที่ด าเนินการรวม 142.40 ตารางเมตร จ านวน 1 แห่ง ตามปริมาณงาน
และแบบแปลนของเทศบาลต าบลยุหว่า เป็นเงินงบประมาณ 77,000.-บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2563 ของเทศบาลต าบลยุหว่า หน้าที่ 14 ล าดับที่ 58    

   สรุปจ านวน 19 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,543,000.-บาท (สามล้านห้าแสนสี่
   หมื่นสามพันบาทถ้วน)  

   ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบลยุหว่า จึงขอเสนอโครงการดังกล่าวข้างต้น จ านวน 19 โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,543,000.-บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ต่อสภาเทศบาล
ต าบลยุหว่า เพ่ือพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเป็นการ
บริการชุมชนและสังคมเป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และเป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลและ
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี   

ประธานสภาฯ    ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 19 
   โครงการฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายธนภัทร แก่นดี  เรียนท่านประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ   ขอสอบถาม โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอย 16     

บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 ต าบลยุหว่า อยากทราบว่าก่อนที่จะเสนอโครงการดังกล่าวเพ่ือเสนอญัตติขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมนั้น ได้สอบถามความต้องการของชาวบ้านและสมาชิกสภาฯ ในหมู่บ้านแล้ว
หรือไม่ ท าไมไม่มีใครประสานและสอบถามข้อมูล จากสมาชิกสภาในพ้ืนที่ เพราะผมไม่ได้รับการแจ้ง
หรือติดต่อเลย 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ทุกท่าน 
   ขอชี้แจงรายละเอียด เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอย 16    

บ้านหนองปึ๋งหมู่ที่ 6 ซึ่งถนนซอยดังกล่าวนั้นเคยด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปแล้ว
ระยะทางประมาณ 25 เมตร แต่ยังไม่แล้วเสร็จหมดทั้งสาย ทางชาวบ้านจึงได้ส่งค าร้องขอให้ด าเนินการ
จนแล้วเสร็จ แต่เนื่องจากถนนดังกล่าวยังขรุขระ พ้ืนถนนยังไม่เรียบ จึงได้หารือกับทางสมาชิกฯ ว่าเห็น
ควรให้ลงหินคลุกบดอัดไปก่อน เมื่อผิวถนนมีความพร้อมแล้วค่อยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 

นายธนภัทร แก่นดี  เรียนท่านประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ   ถนนสายดังกล่าวนี้มีมาเป็นเวลานานมากแล้ว ซึ่งสภาพดินแน่นมากและเป็นทางลาดชัน       

ไม่แนะน าให้ลงหินคลุกบดอัดแน่น เพราะถ้าเป็นช่วงฤดูฝน น้ าจะซัดหินคลุกไหลไปตามน้ า เนื่องจากการ
ที่ถูกน้ าฝนเซาะถนนมีสภาพลาดชัน แนะน าให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ เพื่อความแข็งแรงและ
คงทน แต่ยังมีถนนอีกหลายสายที่จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เช่นถนน ซอย 4 ซึ่งมีสภาพช ารุดทรุด
โทรมเห็นสมควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมมากกว่าถนนตามโครงการดังกล่าว 

นายเสน เรือนมูล   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม โครงการ ที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 

ถนนซอย 16 บ้านหนองปึ๋งหมู่ที่ 6 ซึ่งในการประชุมครั้งก่อนได้เคยหารือกับสมาชิกสภาฯผู้รับผิดชอบ
พ้ืนที่ดังกล่าว ว่าจะขอลงหินคลุกบดอัดไว้ก่อน ซึ่งทางสมาชิกฯ ที่รับผิดชอบก็ตอบตกลงให้ด าเนินการ 
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และได้มีหนังสื่อค าร้องจากประชาชนในโครงการดังกล่าวเข้ามาในช่วงฤดูฝน ขอให้ทางเทศบาลฯ 
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดังกล่าว เนื่องจากพ้ืนถนนเละจากการที่ฝนตกหนัก ทางเทศบาลฯ จึง
ได้ด าเนินการขอใช้เงินสะสมในการลงหินคลุกบดอัดตามโครงการไว้ก่อน เพ่ือปรับเกลี่ยสภาพดินให้แน่น
และเรียบเสมอกัน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในวันข้างหน้า 

นายธงชาติ สมริน   เรียนท่านประธานสภาฯ  
สมาชิกสภา เขต 2   ขอเพ่ิมเติม โครงการ ที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอย 16     

บ้านหนองปึ๋งหมู่ที่ 6 ซึ่งรวมเป็นเงินงบประมาณ 60,000 บาท ซึ่งถือว่าใช้งบประมาณสูงพอสมควร 
แต่ก็ถือเป็นโครงการที่ดี เพราะก่อนการก่อสร้างถนนก็ควรที่จะมีการลงหินคลุกบดอัดตามโครงการไว้
ก่อน เพ่ือปรับเกลี่ยสภาพดินให้แน่นและเรียบเสมอกัน เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในวันข้างหน้าต่อไป 

นายธนภัทร แก่นดี   เรียนท่านประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ   เรื่องโครงการดังกล่าว ถ้าด าเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ขอให้ทางฝ่ายบริหาร เข้าตรวจสอบ

โครงการอีกครั้ง ว่าผลการด าเนินโครงการเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งชี้แจงให้ทางสมาชิกได้รับทราบ 
   การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 19 โครงการ ทั้งโครงการในเทศบัญญัติและโครงการที่

ขอใช้จ่ายเงินสะสม ขอตั้งข้อสังเกตว่ามีประมาณ 3 หมู่บ้าน ที่ได้รับเงินงบประมาณโครงการสูงกว่า
หมู่บ้านอื่นมาก เช่น บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ,บ้านศาลา หมู่ที่ 11 และบ้านร้อง หมู่ที่ 8 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามที่เคยได้ตกลงกันไว้ ว่าจะมีการเฉลี่ยเงินงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านอย่างยุติธรรม ไม่เหลื่อมล้ ากัน
จนเกินไป 

นายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ทุกท่าน 
   ขอชี้แจงเรื่อง โครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 19 โครงการ ซึ่งตามที่ได้เสนอให้ทาง 

ฝ่ายสภาฯ พิจารณานั้น บางโครงการบางหมู่บ้านก็ยังอยู่ ในงบประมาณในเทศบัญญัติฯ และบาง
หมู่บ้านโครงการไม่มีอยู่ในเทศบัญญัติ จึงขอน าโครงการบรรจุเข้าในโครงการเพ่ือขอใช้จ่ายเงินสะสม 
และบางหมู่บ้านที่ได้เยอะกว่าหมู่บ้านอ่ืนนั้น เพราะมีเหตุจ าเป็น ถนนหลายแห่งเป็นจุดที่เชื่อมต่ออีก
หลายหมู่บ้านและอีกหลายสถานที่ส าคัญ และได้ประโยชน์ร่วมกัน บางแห่งนั้น ทางผู้ใหญ่บ้านได้ท า
หนังสือเสนอเข้ามา เนื่องจากถนนบางสายนั้นมีความคับแคบ รถสวนกันไปมาล าบากและเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ซึ่งค่อนข้างอันตราย และบางหมู่บ้านที่เป็นถนนเชื่อมต่อเทศบาลต าบลยุหว่า ซึ่งจ าเป็นต่อ
ประชาชนส่วนมาก โดยฤดูฝนนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อ และถนนสายดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแผนประชาคม
หมู่บ้าน จึงขอใช้ในงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมบรรจุในเทศบัญญัติฯ 

นายเสน เรือนมูล   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ขอชี้แจงเรื่อง โครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 19 โครงการ ซึ่งบางโครงการนั้นก็เป็น

นโยบายของทางผู้บริหาร ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชน เช่นโครงการของ บ้านศาลา หมู่ที่ 
11 ยังคงค้างอีกหลายซอยที่ยังไม่ได้มีการด าเนินการ เช่นซอย 20และ ซอย 27 ซ่ึงชาวบ้านได้เรียกร้อง
มาเป็นเวลานานมากแล้ว แต่ไม่ผ่านมตทิี่ประชุมประชาคมฯ เนื่องจากมติในที่ประชุมฯ เสียงสนับสนุนไม่
เพียงพอ จึงท าให้โครงการนั้นตกไป ทั้งๆที่ถนนทรุดโทรมมาก ทางฝ่ายบริหารจึงไม่สามารถละเลยปัญหา
ในส่วนนี้ได้ จึงน าเข้าแผนโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ในส่วนของบ้านใหม่ม่วงก๋อน โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า ล าเหมืองสาธารณะเลียบถนนสายหลัก 1 บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ต าบลยุหว่า ซึ่งจะท า
ต่อจากฐานเดิมที่ทางเทศบาลฯ ได้ด าเนินการไว้ ไปจนทะลุถึงสามแยก บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 โดยขอ
เสนอเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อขนาด 0.40 เมตร เพ่ือด าเนินการต่อให้จนเสร็จสิ้นโครงการ ตาม
ความต้องการของทางชาวบ้าน และถนนสายดังกล่าวนี้เป็นจุดที่อันตรายมาก เพราะถนนคับแคบท าให้
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รถสัญจรไปมาด้วยความยากล าบาก ส่วนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ล าเหมืองสาธารณะเลียบถนน
ซอย 13 บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ต าบลยุหว่าฯ หรือทางแยกเข้าถนนสายวัดศรีเกิด ซึ่งทางแยก
ดังกล่าวค่อนข้างแคบเนื่องจากมีล าเหมืองสาธารณะติดด้านข้าง ท าให้รถเข้า -ออก ทางแยกได้
ยากล าบาก และในอนาคตจุดดังกล่าวจะเป็นแยกที่มีสัญญาณไฟจาจร จึงเห็นสมควรให้น าโครงการ
ดังกล่าวบรรจุเข้าแผนขอใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือความสะดวกของประชาชน 

นายธนภัทร แก่นดี   เรียนท่านประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ   ขอเปรียบเทียบรายละเอียด งบประมาณทั้งตามเทศบัญญัติประจ าปี และจ่ายขาดเงินสะสม

รวม 19 โครงการ ของทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ว่าแต่ละหมู่บ้านได้รับงบประมาณไปจ านวนเท่าไหร่ 
   บ้านสันป่าตอง    หมู่ที่ 1   ได้รับงบประมาณ จ านวน 381,900.- บาท 
   บ้านกลาง    หมู่ที่ 2    ได้รับงบประมาณ จ านวน 563,000.- บาท 
   บ้านหนองหวาย    หมู่ที่ 3   ได้รับงบประมาณ จ านวน 533,000.- บาท 
   บ้านกิ่วแลหลวง    หมู่ที่ 4   ได้รับงบประมาณ จ านวน 498,000.- บาท 
   บ้านบ้านอุเม็ง    หมู่ที่ 5   ได้รับโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพเตาเดี่ยว  
          งบประมาณ จ านวน 1,150,000.- บาท  
   บ้านหนองปึ๋ง    หมู่ที่ 6   ได้รับงบประมาณ จ านวน 304,000.- บาท 
     บ้านใหม่ม่วงก๋อน   หมู่ที่ 7   ได้รับงบประมาณ จ านวน 804,000.- บาท 
    บ้านร้อง    หมู่ที่ 8   ได้รับงบประมาณ จ านวน 704,100.- บาท 
    บ้านต้นผึ้ง    หมู่ที่  9  ได้รับงบประมาณ จ านวน 456,500.- บาท
    บ้านศาลา    หมู่ที่ 11 ได้รับงบประมาณ จ านวน 768,300.- บาท 
    บ้านดอนตัน   หมู่ที่ 12 ได้รับงบประมาณ จ านวน 393,000.- บาท 
    บ้านหนองพันเงิน   หมู่ที่ 13 ได้รับงบประมาณ จ านวน 325,000.- บาท 
    บ้านสันป่าตองใต้(มะจ าโรง)  หมู่ที่ 14 ได้รับงบประมาณ จ านวน 466,000.- บาท 
    บ้านหนองสะเรียม   หมู่ที่ 15 ได้รับงบประมาณ จ านวน 610,000.- บาท 
   ซึ่งเห็นได้ว่ามีบางหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณมากกว่าหมู่บ้านอ่ืนไปค่อนข้างมากพอสมควร 

ส่วนโครงการที่ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงข้างต้นนั้น โครงการที่จ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุง คือโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ล าเหมืองสาธารณะเลียบถนนซอย 13 บ้านใหม่ม่วงก๋อน 
หมู่ที่ 7 ต าบลยุหว่าฯ เพราะถนนสายดังกล่าวนั้นค่อนข้างแคบ ซึ่งท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและยังเป็น
ถนนสายส าคัญที่สามารถเชื่อมผ่านไปยัง โรงเรียนสันป่าตอง ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด โรงเรียนสันป่าตอง 
วิทยาคมฯ เทศบาลต าบลยุหว่า และอีกหลายสถานที่ 

นายทวัช อินทร์วงค์   เรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา เขต 1   ขอเพ่ิมเติม เรื่องโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 19 โครงการ ซึ่งเห็นว่าทุกๆโครงการ

ล้วนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในต าบลยุหว่าทุกคน อาจจะมีบางหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณมากกว่า
หรือน้อยกว่า แต่ก็ล้วนเป็นประโยชน์กับประชาชนต าบลยุหว่าทั้งสิ้น และขอแสดงความยินดีกับหมู่บ้าน
ที่โครงการไม่เคยผ่านมติการประชุมประชาคมฯ ในหลายครั้ง เช่นโครงการที่ 1, 2, 3 เนื่องจากจ านวน
เสียงประชากรไม่เพียงพอ ท าให้โครงการตกหล่นไป และขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่เห็นความส าคัญ
กับหลายๆ โครงการที่เคยตกหล่นไปและน ามาพิจารณาบรรจุเข้าในแผนอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 

นายอรุณ เรืองยศ   เรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา เขต 2   การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 19 โครงการ ซึ่งไม่เห็นด้วยเพราะบางหมู่บ้านนั้นได้รับ

งบประมาณสูงกว่าหมู่บ้านอ่ืนไปค่อนข้างเยอะ ไม่เป็นตามที่เคยได้ตกลงกันไว้ในที่ประชุมฯ ว่าการใช้



๑๐ 

จ่ายเงินสะสมนั้นจะเฉลี่ยและจัดสรรงบประมาณโครงการให้ทุกหมู่บ้านอย่างยุติธรรมที่สุด เพราะทุก
หมู่บ้านก็มีความเดือดร้อนเหมือนกันทุกที่  และการใช้จ่ายเงินสะสมนั้นตามระเบียบควรจะใช้ในกรณี
ฉุกเฉินและจ าเป็นอย่างมาก เช่นปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วน
และฉุกเฉินอย่างแท้จริง เห็นควรเฉลี่ยเงินงบประมาณจาก หมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณสูงกว่าหมู่บ้านอ่ืน 
ขอให้ทางฝ่ายบริหารเห็นความส าคัญถึงปัญหาน้ าท่วมดังกล่าว ขอให้ทางฝ่ายบริหารพิจารณาในการน า
โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน มาแก้ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 เนื่องจากเคยเห็น
ตัวอย่างการน าโครงการดังกล่าวแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ซึ่งได้ผลจริงและเป็น
ประโยชน์ต่อชาวบ้านอย่างแท้จริง โดยแนะน าให้ด าเนินโครงการ 1 - 2  จุดตรงล าเหมืองสาธารณะเก่า 
ของหมู่บ้านที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์แล้ว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในบางส่วนก่อน 
และถ้าผลลัพธ์ออกมาได้ประโยชน์จริง ก็ค่อยด าเนินการเพ่ิมไปทีละจุดจนแก้ปัญหาได้ทั่วพื้นที่ 

นายธนภัทร แก่นดี   เรียนท่านประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ   เรื่องโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 19 โครงการ ซึ่งทุกหมู่บ้านนั้นล้วนมีความ

เดือดร้อนเหมือนกันทุกหมู่บ้าน และมีความจ าเป็นทั้ง 14 หมู่บ้าน เช่น บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 มีปัญหา
น้ าท่ วมในช่วงฤดูน้ าหลากกัดเซาะผนั งกั้นดินล าเหมืองสาธารณะ บริ เวณด้านหลั งแท่นรูป              
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งถือว่าเป็นจุดอันตรายมาก และเป็นปัญหา
เร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไข อยากให้ทางฝ่ายบริหารใส่ใจถึงปัญหาดังกล่าว 

นายอนันต์ มูลเมือง   เรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาเขต 2   โครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 19 โครงการ อยากให้จัดสรรและเฉลี่ยงบประมาณ

ดังกล่าวให้เท่าเทียมและยุติธรรมกับทุกหมู่บ้าน เพราะทุกหมู่บ้านมีความเดือดร้อนและมีความจ าเป็น
เหมือนกันทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ทุกท่าน  
    - ขอชี้แจงโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 19 โครงการ เรื่องปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 

บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ซอย 1 ตามที่สมาชิกได้ชี้แจง ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี
ยังไม่สามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และตามที่สมาชิกฯ ได้เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาโดยการ
ท าโครงการธนาคารใต้ดิน โดยให้ด าเนินโครงการตรงจุดล าเหมืองสาธารณะเก่า ที่ไม่ได้มีการใช้
ประโยชน์แล้ว ซึ่งถ้าทางหมู่บ้านต้องการโครงการดังกล่าวให้เขียนเป็นโครงการส่งเข้ามาเทศบาลฯ 
เพ่ือที่จะได้น าบรรจุเข้าในเทศบัญญัติฯ และทางหมู่บ้านต้องมีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ต้องมีการ
ขออนุญาตจากท่านนายอ าเภอฯในการขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สาธารณะ และต้องมีการสอบถามทาง
ชาวบ้านว่าจะยินยอมให้ด าเนินการขุดตรงบริเวณท่ีจะด าเนินโครงการหรือไม่ และตรวจสอบดูว่าเส้นทาง
ดังกล่าว รถแบ็คโฮสามารถ เข้า-ออกได้หรือไม่ ถ้าทั้งหมดนี้ได้ผ่านการยินยอมจากทางชาวบ้านและ
ได้รับการอนุญาตจากทางนายอ าเภอแล้ว ทางฝ่ายบริหารก็ไม่มีปัญหาและพร้อมบรรจุเข้าในแผนฯ เพ่ือ
ด าเนินโครงการดังกล่าว 

    - โครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 19 โครงการ เรื่องปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลากกัด
เซาะผนังกั้นดินล าเหมืองสาธารณะบริเวณด้านหลังแท่นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 ตามท่ีสมาชิกฯได้ชี้แจง ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นจ าเป็นที่จะต้องได้รับการ
แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน แต่ในการประชุมประชาคมหมู่บ้านนั้น ไม่ได้มีมติเสียงในโครงการดังกล่าวเป็น
อันดับแรก แต่ทางฝ่ายบริหารก็ได้มอบหมายให้ทางช่างเข้าตรวจสอบประมาณการ ซึ่งใช้งบประมาณไม่
ต่ ากว่า 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) และต้องขออนุญาตจากท่านนายอ าเภอฯ และบริเวณนั้น
ติดกับบ้านเรือนของชาวบ้านหลายหลัง จึงจ าเป็นต้องสอบถามทางชาวบ้านก่อนว่ายินยอมให้ด าเนินการ



๑๑ 

หรือไม่ และบริเวณดังกล่าวมีการก่อท านบกันน้ าล้นไว้ เนื่องจากผนังกั้นดินนั้นอยู่สุดรั้วบ้านของชาวบ้าน 
จะต้องมีการตกแต่งท านบกั้นน้ าล้น ซึ่งจะต้องท าทั้งหมดให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทางจนสุดปลายทาง ซึ่ง
ในส่วนนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่ค่อนข้างสูงและปัญหาในเรื่องการขออนุญาตและการได้รับ
ความยินยอมจากทางชาวบ้านด้วย 

ปลัดเทศบาลฯ    เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน 
   ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 19 โครงการ  
   เนื่องจากมีบางโครงการที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ จึงขอตั้งข้อสังเกตไว้คือ โครงการที่ 18 โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์ ถนนสายหลักภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล    
ยุหว่า โดยขุดรื้อถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์เดิมพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร จ านวน 
4 หมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 2 คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 34.40 ตารางเมตร ,บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 คิดเป็น
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 223.50 ตารางเมตร, บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 193.75 ตาราง
เมตร และบ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่  7 คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 32.25 ตารางเมตร คิดเป็นพ้ืนที่
ด าเนินการรวมทั้งหมด 483.90 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลยุหว่า  เป็นเงินงบประมาณ 
264,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นโครงการซ่อมแซมถนน กรณีดังกล่าวนี้เป็น
การซ่อมแซมถนน โดยปกติต้องใช้งบประมาณในส่วนของงบซ่อมแซมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ การใช้
จ่ายเงินสะสมต้องใช้ในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินไม่ใช่การซ่อมแซมปกติ จึงขอให้ทางฝ่ายสภาฯพิจารณา
ในส่วนนี้  หากว่าทางฝ่ายสภาฯ มีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนจะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม หรือจะ
ให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวก็สามารถท าได้ 

นายธนภัทร แก่นดี   เรียนท่านประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 19 โครงการ ก่อนที่จะมีการเสนอโครงการทั้งหมดเข้า

สู่การพิจารณาของสภา ควรจะตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนและมีความเห็นด้วยกับ
โครงการที่ 18 ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรยกเลิกโครงการฯ 

นายเสน เรือนมูล   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ขอชี้แจงโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 19 โครงการ สาเหตุที่น าโครงการที่ 18 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์ ถนนสายหลักภายในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลยุหว่าฯ เข้าในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ เนื่องจากถนนสายหลักทั้ง 4 หมู่บ้าน ช ารุด     
ทรุดโทรมอย่างมากและเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นจ านวนมาก และใช้งบประมาณใน
การด าเนินโครงการสูงมากพอสมควร จึงรวบรวมน าเข้าเป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ เพราะ
ถ้าใช้ในส่วนของงบซ่อมแซมปกตินั้น งบประมาณในส่วนของงบซ่อมแซมโครงการลงหินคลุกบดอัดของ
แต่ละหมู่บ้านก็จะมีไม่เพียงพอ แต่ต้องขออภัยเนื่องจากไม่ได้สอบถามหารือกับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่
งบประมาณ จึงขอให้ทางฝ่ายสภาพิจารณาในส่วนนี้ 

นายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ทุกท่านทางฝ่ายบริหารขอยกเลิกถอนโครงการที่ 18
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์ ถนนสายหลักภายในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลยุหว่า ฯ ออกจากญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 19 โครงการ ต่อฝ่ายสภาฯ เนื่องจากเป็นเรื่อง
ของข้อข้อกฎหมายและระเบียบต่างฯ ที่ต้องยึดถือปฏิบัติ ขอให้ทางฝ่ายสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในส่วนนี้ 

นายบุญเจือ เชียงบุญ   เรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา เขต 1   ขอเพ่ิมเติม โครงการที่ 18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์ 

ถนนสายหลักภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลยุหว่าฯ เห็นควรยกเลิกออกจากญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสม 



๑๒ 

เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและระเบียบบังคับต่างฯ เห็นควรให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการลงมติ  สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบยกเลิกโครงการที่ 18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์ ถนน
สายหลักภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลยุหว่า โดยขุดรื้อถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์เดิมพร้อมเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร จ านวน 4 หมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 2 คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 34.40 
ตารางเมตร ,บ้าน อุเม็ง หมู่ที่ 5 คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 223.50 ตารางเมตร, บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 193.75 ตารางเมตร และบ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
32.25 ตารางเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการรวมทั้งหมด 483.90 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลยุหว่า เป็นเงินงบประมาณ 264,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบยกเลิกโครงการฯ  จ านวน   9   เสียง 
   - ไม่เห็นชอบยกเลิกโครงการฯ  จ านวน   0   เสียง 
   - งดออกเสียง    จ านวน   1   เสียง 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายธนภัทร แก่นดี   เรียนท่านประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ   ขอเสนอให้มีการลงมติญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทีละโครงการ ทั้ง 18 โครงการ เนื่องจาก

เป็นเงินงบประมาณจ านวนมาก เห็นควรให้ร่วมกันพิจารณาแต่ละโครงการอย่างละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ทุกท่าน 
   ขอสอบถามผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังเจ้าหน้าที่งบประมาณหรือเลขานุการสภาฯ เรื่องการ

ลงมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ทั้ง 18 โครงการ ตามระเบียบสภาฯ จะต้องให้ทางฝ่าย
สภาลงมติให้ความเห็นชอบฯ ครั้งเดียวทั้งหมด 18 โครงการ หรือลงมติให้ความเห็นชอบฯ ทีละ
โครงการฯ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ปลัดเทศบาลฯ   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ทุกท่าน 
   ตามระเบียบ การลงมติให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในญัตติต่างๆ นั้น จะลงมติเป็นญัตติตามที่

ได้เสนอต่อสภา แต่หากญัตติที่เสนอนั้นมีปัญหาก็แล้วแต่ทางฝ่ายสภาจะเสนอหรือพิจารณา ซึ่งสามารถ
ลงมติเป็นข้อๆ หรือเป็นโครงการๆ ได้ทั้ง 2 วิธีตามท่ีกล่าวมา  

นายอนันต์ มูลเมือง   เรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา เขต 2   ขอเสนอ ให้มีการลงมติญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งเดียวทั้ง 18 โครงการ   
   ผู้รับรอง     นายอรุณ  เรืองยศ 
        นายทวัช  อินทร์วงค์ 
ประธานสภาฯ   ขณะนี้เวลา 12.00 น. ขออนุญาตพักการประชุมในช่วงเช้าเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน

และนัดประชุมต่ออีกครั้งในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. 
   - รับประทานอาหารกลางวัน - 
ประธานสภาฯ    คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาขณะนี้ เวลา 13.00 น. ขอด าเนินการประชุมสภาต่อในภาคบ่าย 
   ตามที่ทางสมาชิกสภาฯ ขอเสนอให้มีการลงมติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งเดียวทั้ง 18 

โครงการ  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หรือจะเสนอการลงมติเป็นอย่างอ่ืน     
ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นการลงมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 18 
โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 3,279,000.- บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้น 



๑๓ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ  จ านวน   8   เสียง 
   - ไม่เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ  จ านวน   1   เสียง 
   - งดออกเสียง      จ านวน   1   เสียง 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน 

ทางฝ่ายบริหารขอขอบคุณทางฝ่ายสภาเป็นอย่างสูงที่อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 18 โครงการ 
รวมเป็นจ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,279,000.- บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
และทางฝ่ายบริหารจะเร่งด าเนินโครงการตามที่ฝ่ายสภาฯ อนุมัติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายบุญเจือ เชียงบุญ   เรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา เขต 1   ขอเพ่ิมเติมเรื่องโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 18 โครงการ ทุกโครงการถือเป็นสิ่งที่ดี

และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต าบลยุหว่าทั้งสิ้น อาจจะมีบางหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณมากกว่าหรือ
น้อยกว่าหมู่บ้านอ่ืน ครั้งต่อไปขอฝากทางฝ่ายบริหารให้จัดสรรและเฉลี่ยงบประมาณดังกล่าวให้เท่า
เทียมและยุติธรรมกับทุกหมู่บ้าน ตามท่ีได้เคยตกลงกันไว้ในที่ประชุมฯ 

นายเสน เรือนมูล   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ทางฝ่ายบริหารขอขอบคุณทางฝ่ายสภาเป็นอย่างมากอีกครั้ง ที่อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 18 

โครงการ และทางฝ่ายบริหารจะเร่งด าเนินโครงการตามที่ฝ่ายสภาฯ อนุมัติโดยเร็ว โดยในส่วนของ
โครงการ ประเภทการก่อสร้างท่อระบายน้ าฯ จะเร่งให้ทางนิติกรด าเนินเรื่องการขออนุญาตใช้พ้ืนที่
สาธารณะจากทางท่านนายอ าเภอฯ และในส่วนของโครงการประเภทก่อสร้างถนนฯ จะเร่งด าเนินการ
ทั้งส่วนของโครงการในเทศบัญญัติฯและโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

   4.2 ญัตติขออนุญาตก่อสร้างโครงสร้างหลังคาครอบสนามฟุตซอล บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 
ต าบลยุหว่า 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอรายละเอียดญัตติ เสนอพิจารณาเรื่อง ญัตติขออนุญาตก่อสร้าง
โครงสร้างหลังคาครอบสนามฟุตซอล บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 

นายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน 

  ด้วยเทศบาลต าบลยุหว่า  ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 ต.ยุหว่า       
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ชาวบ้านหนองหวายได้ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2564 และจะขออนุญาตก่อสร้างโครงหลังคาครอบสนามฟุตบอลประจ าหมู่บ้าน ซึ่งที่ดิน
แปลงดังกล่าวเป็นของเทศบาลต าบลยุหว่าในโฉนดเลขที่ 67337 เนื้อที่ 2 ไร่ โดยจะเสนอโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  

    ดังนั้น เทศบาลต าบลยุหว่า จึงมีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือให้สภาพิจารณาในการ
   ประชุมสภาเทศบาลต าบลยุหว่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564  ตามรายละเอียดแนบท้าย 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายบุญเจือ เชียงบุญ   เรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา เขต 1   ถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก ทางฝ่ายสภาฯ ไม่มีปัญหา

ขัดข้องในเรื่องใด 
นายอรุณ เรืองยศ   เรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา เขต 2   ถือเป็นสิ่งที่ดีต่อพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก และทางฝ่ายสภาฯยินดีให้ความเห็นชอบใน

โครงการดังกล่าว และไม่มีปัญหาขัดข้องในเรื่องใด   



๑๔ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นการลงมติ สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบขออนุญาตก่อสร้างโครงสร้างหลังคาครอบสนามฟุตซอล บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบอนุญาตให้ก่อสร้างฯ   จ านวน   9   เสียง 
   - ไม่เห็นชอบอนุญาตให้ก่อสร้างฯ   จ านวน   0   เสียง 
   - งดออกเสียง      จ านวน   1   เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5   ระเบียบวาระอ่ืนๆ 
   5.1 เรื่องแจ้งจากทางฝ่ายบริหาร 

 - แจ้งขออนุญาตรื้อถอนแท็งก์น้ าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ในส านักงานเทศบาลต าบลยุหว่าจ านวน 
1 แท็งก์ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอรายละเอียดญัตติ เสนอพิจารณาเรื่อง ญัตติขออนุญาตรื้อถอน   
แท็งกน์้ าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  ในส านักงานเทศบาลต าบลยุหว่า จ านวน 1 แท็งก์ 

นายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน 
   ตามที่เทศบาลต าบลยุหว่า จะได้ด าเนินการตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลยุหว่า ได้ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของทางเทศบาลต าบลยุหว่า ซึ่งพบว่ามี  แท็งก์น้ า 
จ านวนทั้งหมด 4 แท็งก์ ตั้งอยู่ด้านข้างส านักงานเทศบาลฯ และไม่พบอยู่ในบัญชีทรัพย์สินของทาง
เทศบาลฯ ไม่มีหมายเลขทะเบียนทรัพย์สิน  และไม่สามารถสืบทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของหรือเป็น       
ผู้ก่อสร้างทรัพย์สินดังกล่าวนี้ และมีจ านวน 1 แท็งก์ ที่มีสภาพทรุดโทรม มีรอยแตกร้าว และไม่ได้มีการ
ใช้ประโยชน์แล้ว และอยู่กีดขวางบริเวณพ้ืนที่ ที่ทางเทศบาลต าบลยุหว่าจะมีการด าเนินโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลยุหว่า ทางฝ่ายบริหารจึงแจ้งให้ทางฝ่ายสภาฯ รับทราบ
และขออนุญาตในการรื้อถอนแท็งกน์้ าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว   

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายอรุณ เรืองยศ   เรียนท่านประธานสภาฯ  
สมาชิกสภา เขต 2   ถือเป็นสิ่งที่ดี แต่อยากให้มีการตรวจสอบในเรื่องของระเบียบหรือข้อกฎหมายให้ละเอียด

ชัดเจนว่าสามารถด าเนินการโครงการดังกล่าวได้หรือไม่ และถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติอะไร ทางฝ่ายสภาฯ ก็รับทราบและเห็นด้วยกับการรื้อถอน  

ปลัดเทศบาลฯ   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ทุกท่าน 
   ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ตามความจริงแล้วถ้าทรัพย์สินดังกล่าว สามารถสืบทราบหาผู้ที่เป็นเจ้าของได้ 

หรือ มีเลขทะเบียนหรือมีชื่อในบัญชีทรัพย์สินของเทศบาลต าบลยุหว่า ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะสามารถ
ด าเนินการตามระเบียบได้ แต่เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว มีมานานมากแล้ว ไม่สามารถสืบหาได้ว่าใคร
เป็นเจ้าของหรือว่าใครเป็นผู้ก่อสร้างขึ้น และตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อหรือหมายเลขทะเบียนในบัญชี
ทรัพย์สินของทางเทศบาลต าบลยุหว่า ซึ่งในปัจจุบัน มีสภาพแตกร้าวและทรุดโทรมาก และทางเทศบาล
ไม่ได้มีการใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว จึงขอให้ทางสภาได้รับทราบร่วมกัน ว่าในการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานฯ จ าเป็นที่จะต้องรื้อแท็งก์น้ าดังกล่าวออก เนื่องจากแท็งก์น้ าดังกล่าวไม่ได้ใช้ประโยชน์นาน
มากแล้ว รวมไปถึงมีรอยแตกร้าวและสภาพทรุดโทรมมากซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการรื้อถอน ซึ่งขอให้ทางสภาพิจารณาแลรับทราบเห็นมีความเข้าใจความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นการลงมติ สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบญัตติขออนุญาตรื้อถอนแท็งก์น้ าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  ในส านักงานเทศบาลต าบลยุหว่า 
จ านวน 1 แท็งก์ กรุณายกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบในการรื้อถอนแท็งก์น้ า จ านวน 1 แท็งก์ 
   5.2 เรื่องท่ีสมาชิกสอบถามฝ่ายบริหาร 
นายบุญเจือ เชียงบุญ   เรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา เขต 1   - ขอสอบถามทางผู้อ านวยการกองช่าง เรื่อง หมายเลขทะเบียนถนนหลังวัด บ้านกลาง หมู่ที่ 2 

เพ่ือที่จะด าเนินโครงการฯ ต่อไป ทางก านันต าบลยุหว่าได้ฝากสอบถามว่าขณะนี้ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใด  
นายชยันต์ อภิวงค์งาม   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง   ขอชี้แจงรายละเอียดตามที่ทางสมาชิกฯได้สอบถาม หมายเลขถนน คือ –ที่ ชม. 180-037 

ถนนพ่อขุนเชื่อมถนนสายบ้านกลาง ในส่วนนี้ได้ติดตามให้อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งในส่วนของโครงการได้ส่ง
ให้กับทางอ าเภอแล้ว และได้รับเลขทะเบียนถนนพร้อมเอกสารอนุมัติให้ด าเนินโครงการจากทางผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ตามท่ีได้ชี้แจงให้ทางสมาชิกข้างต้น 

นายธงชาติ สมริน   เรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา เขต 2   - ขอฝากเรื่อง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 ซึ่งเป็นหลุมกว้างประมาณ 20 ซม. 

และในปัจจุบันหลุมดังกล่าวได้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เกรงว่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่ใช้
ถนนสัญจรไปมา เคยได้เขียนค าร้องส่งเข้ามายังเทศบาลแล้ว แต่ยังไม่มีทางช่างเข้ามาตรวจสอบขอให้
ทางฝ่ายบริหารเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว  

   - ขอฝากเรื่อง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 บริเวณหน้าโรงเรียน วัดกู่ค าฯ ซึ่ง
ได้ส่งค าร้องเข้ามาแล้ว ขอฝากทางฝ่ายบริหารเข้าตรวจสอบปัญหาดังกล่าว 

นายทวัช อินทร์วงค์   เรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา เขต 1   - ขอฝากเรื่อง งบประมาณในการโครงการซ่อมแซมถนน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 ได้

ฝากเรื่องและ ถนนสายหลักบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 เชื่อมผ่านทะลุ บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ซึ่งถนนเกิดการ
ทรุดตัว ซึ่งได้เขียนค าร้องส่งเข้ามาแล้ว ขอให้ทางฝ่ายบริหารเข้าตรวจสอบปัญหาดังกล่าว 

   - ขอฝากเรื่อง การตัดต้นไม้กิ่งไม้ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 ซึ่งไม้ยาวล้ าเข้าไปในบริเวณถนน 
ซึ่งดูไม่เรียบร้อย ขอฝากทางช่างให้เข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

นายบุญเจือ เชียงบุญ   เรียนท่านประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา เขต 1    ขอสอบถาม เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน ตามที่เคยได้แจ้งในที่ประชุมครั้งก่อน เรื่องการ

ขอขอขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ซึ่งทางเจ้าของบ้านได้ฝากสอบถามมา หลังจากที่ทางฝ่าย
บริหารได้มีการลงตรวจสอบปัญหาดังกล่าวคราวก่อน ไม่ทราบว่าขณะนี้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว 
สามารถด าเนินการได้หรือไม่ขอทางฝ่ายบริหารช่วยชี้แจง 

นายเสน เรือนมูล   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ขอชี้แจงตามที่สมาชิกฯ ได้สอบถาม เรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้าฯ ซึ่งที่จริงแล้วโครงการ

ดังกล่าวเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันป่าตอง ซึ่งได้ประสานเรื่องให้ทางเทศบาลฯ ส ารวจส่ง
มา 1 ครัวเรือน งบประมาณ 70,000 บาท หลังจากที่ได้ด าเนินการส ารวจทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ   
ก็รับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการต่อ ในส่วนนี้จะติดต่อสอบถามทางการไฟฟ้าฯให้อีกครั้ง 

ประธานสภาฯ   ขอสอบถามทางฝ่ายบริหาร เรื่อง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลต าบล     
ยุหว่า ขณะนี้ได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใด 

นายชยันต์ อภิวงค์งาม   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ทุกท่าน 
ผอ. กองช่าง   ขอชี้แจงเรื่อง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลยุหว่า  ซึ่งขณะนี้

ด าเนินการถึงขั้นตอนการเปิดระบบค านวณมือในระบบแล้ว ถ้าแล้วเสร็จล าดับต่อไปก็จะด าเนินการส่ง
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เรื่องให้ทางเจ้าหน้าที่พัสดุฯ ด าเนินการประกวดราคาล าดับต่อไป อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 
สัปดาห์ 

นายเสน เรือนมูล   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ ของทางองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ได้แจ้งทางสมาชิกในการประชุมครั้งก่อนว่าพิกัดคือถนนสายบริเวณ ร้าน  
เวอร์จิ้นวิว ซึ่งต้องขออภัยเนื่องจากแจ้งพิกัดผิดจุดซึ่งพิกัดที่ถูกต้องคือถนนสายหลัง โรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคมไปจนถึงบริเวณถนนหน้าอ่างเก็บน้ าหนองเย็น บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่  13 ต าบลยุหว่า         
ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้เริ่มเข้าด าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามการประชุมในวันนี้ก็
   ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ขอปิดการประชุม 
ที่ประชุม                   รับทราบ 
ปิดประชุม                 เวลา   14.30  น. 

 

(ลงชื่อ)  ส.ต.อ.หญิง พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล) 
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    (ลงชื่อ)          ค าปัน  ศรีดอนชัย 
      (นางค าปัน  ศรีดอนชัย) 
     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

    (ลงชื่อ)           บุญเจือ  เชียงบุญ 
                  (นายบุญเจือ  เชียงบุญ)      
     กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  
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