(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมเทศบาลเมืองลอมแรด
--------------------------ผูมาประชุม
1. นายธนกร ปกรณสกุล
2. นายสนั่น กันชาติ
3. นางเพียงใจ เสริมพานิช
4. นายสมบูรณ วงศโสม
5. นายบดินทร เครือนพรัตน
6. นายศิริ พรมดี
7. นายบรรจง สลีวงศ
8. นายสุวิทย คุณชัยมัง
9. นางทองเภา วงศฟู
10. นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
11. นางจิไรรัตน หลอวิไล

ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ผูเขารวมประชุม

1. นายนรินทร หวงไธสง
2. นายชาญณรงค ฟงเพราะ
3. นางสาวประภาศรี สายอุดร
4. นางจารุณี โพธาชัย
5. นางกีรติกาญจน สุริยะมณี
6. นายประนอม ตาทรายวงศ
7. นายปกรณ ปกรณสกุล
8. นายจักรพงษ พุมไม
9. นางสาวดารุณี บุญสง
10. นายอนุวัติ ยาวิชัย
11. นางพัชรี มณีวงศ
12. นายตันติกร สาลี
13. นายเฉลิมพร รัศมีเวียงชัย
14. นายชัยวัฒน เปาสมบัติ

ปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด
รองปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอ ํานวยการกองการศึกษา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

-215. นายแรมสุริยัน หวันวงศ
16. นางสาวกมลวรรณ พูลเกษม
17. นางสาวปวีณา กรรณิกา
18. นางสาวกฤตนันท ตาราช
19. นางสาวกุลนิดา ตาคํา
20. นายสุรินทร ศิริจันทร
21. นางสาวจรรยา ฝนแปง
22. นายณัฐพงษ ทิพยธรรมกุล
23. นายทรงเดช สุนันตา
24. นายชุณหนิชิต แกววิเศษ

ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยเจาหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว
พนักงานจางทั่วไป
ผูชวยเจาพนักงานทะเบียน
พนักงานจางเหมา
คนสวน
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
พนักงานจางเหมา
คณะกรรมการวิสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
นักศึกษาฝกประสบการณ

----------------------------------

-3เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
- เมื่อ ถึ งกํ า หนดเวลาประชุ ม นางจิไรรัตน หลอ วิ ไล เลขานุ ก ารสภาเทศบาลเมือ ง
ลอมแรด ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด พรอมใหสัญ ญาณเชิญ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองลอมแรดและผูเขารวมประชุมเขาหองประชุม
นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด – สวัสดีคะ ดิฉัน นางจิไรรัตน หลอวิไล ในฐานะ
เลขานุก ารสภาเทศบาลเมืองลอ มแรด ไดต รวจสอบรายชื่อสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื องล อมแรด
เรียบรอยแลว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด มีทั้งหมด 11 คน มาประชุม 11 คน ครบองคประชุม
และขอเรียนเชิญ นายธนกร ปกรณ สกุ ล ประธานสภาเทศบาลเมื องล อมแรด จุ ด ธู ป เที ย นบู ช าพระ
รัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป
นายธนกร ปกรณสกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กลาวเปดประชุม วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล
เมื องล อมแรด สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ง ที่ 1 ประจํ าป พ.ศ. 2561 เนื่ องจากมี ข อ
ราชการที่จําเปนเรงดวน และมีความจําเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และเรื่องอื่นๆ โดยไดจัดระเบียบวาระการประชุมไว จํ านวน 6 ระเบียบวาระ
ดวยกัน ซึ่งจะไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
- เชิญเลขานุการสภา อานประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561
เลขานุการสภาฯ

- ดิฉัน นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขออานประกาศ
สภาเทศบาลเมื องลอมแรดเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมื องลอมแรด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561 ดังนี้
ประกาศจังหวัดลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
ประจําป พ.ศ. 2561
โดยที่ป ระธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอให ผูวาราชการจังหวัดลําปางเปด
ประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรด สมั ย วิส ามั ญ ครั้ งที่ 1 ประจํ าป พ.ศ. 2561 เพื่ อ
พิจารณาญัตติที่จะตองเสนอขออนุมัติใชจายเงินสะสมเทศบาลเมืองลอมแรด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โครงการกอสรางทอระบายน้ําเพื่อแกไขป ญหาน้ํ าทวมซ้ําซากภายในเขตเทศบาล
เมืองลอมแรด และญัตติอื่นๆ ตอสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ตั้งแตวันที่ 16 – 30 เมษายน
2561 มีกําหนด 15 วัน
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา 26 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.
2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ผูวาราชการจังหวัดลําปางจึงประกาศเปดประชุมสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561 และเรียกประชุมวิสามัญสภาเทศบาล
เมืองลอมแรด ตั้งแตวันที่ 16 – 30 เมษายน 2561 มีกําหนด 15 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
ทรงพล สวาสดิ์ธรรม
(นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม)
ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- เรื่องที่จะขอแจงใหที่ประชุมทราบ
1. ขอเชิญ รวมงานรดน้ําดําหัวผู วาราชการจังหวัดลํ า ปาง เนื่ องในเทศกาลสงกรานต
ประจําป 2561 ในวัน พุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณ
ดานหนาอาคารสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดลําปาง การแตงกาย : ชุดพื้นเมืองสังฆเติ๋น
2 . ขอเชิ ญ ร ว ม งาน รดน้ํ าดํ าหั วน ายอํ าเภ อเถิ น เนื่ องใน เท ศกาลสงก ราน ต
ประจํ า ป 2561 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ
บานพักนายอํา เภอเถิน ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวั ดลํ าปาง การแตงกาย : ชุ ด
พื้นเมืองหรือเสื้อผาสีสดใส

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําป พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- รายงานการประชุมไดผานการพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมพิจารณาเรียบรอยแลว ซึ่งไดจัดสงใหสมาชิกทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมกอนหนานี้แลว
โดยจะขอใหที่ประชุมพิจารณารับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามั ญ
สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 มีจํานวน 21 หนา
- มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมสวนใดหรือไม (ไมมี)
- ถาไมมีจะไดขอมติรับรองรายงานการประชุมตอไป
- ขอใหสมาชิกยกมือรับรองรายงานการประชุม มีสมาชิกทานใดรับรองและสมาชิกทานใด
ไมรบั รอง ขอไดโปรดยกมือ
- รับรองรายงานการประชุม
จํานวน 11 เสียง
- ไมรับรองรายงานการประชุม
จํานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จํานวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ อง กระทูสอบถาม

ประธานสภาฯ

- ไมมี
- ขอเขาสูระเบียบวาระตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว

ประธานสภาฯ

- ไมมี
- ขอเขาสูระเบียบวาระตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ องที่เสนอใหม
5.1 ญัต ติ ขออนุมัติจายขาดเงิ นสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื ่อ ดํา เนิน การโครงการแกปญ หาน้ํา ทว ม และเพื ่อ ใหเ กษตรกรมีนํ้า ใชใ น
การเกษตร จํานวน 2 โครงการ ดั งนี้
1. โครงการกอสรางท อระบายน้ํ าคอนกรีตเสริ มเหล็ กแก ป ญ หาน้ํ าท วมซ้ํ าซาก
บานทานาง ซอย 1 หมูที่ 3 ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
2. โครงการกอสรางลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กสงน้ําเขาพื้นที่การเกษตร บาน
ลอมแรด หมูที่ 4 ลําเหมืองนาครัว ตอจากลําเหมืองสงน้ําเพื่ อการเกษตร (เดิม) ไปทาง
ทิศใต ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญผูบริหารอานญัตติ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - เรียนประธานสภาที่เคารพ
และสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งลอ มแรดผูท รงเกีย รติ ทุ ก ท าน กระผม นายนริ น ทร ห ว งไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงิน
สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
แบบขอเสนอญัตติ
สํานักงานเทศบาลเมืองลอมแรด
ถนนเถินบุรี ลป 52160
วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
เรื่อง

ขอเสนอญัตติขออนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน

ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

หลักการ
ขออนุมัติจายเงินสะสมจากสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เพื่อดําเนินการโครงการแกปญหา
น้ําทวม และเพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชในการเกษตร จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซาก บานทา
นาง ซอย 1 หมูที่ 3 ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง โดยกอสรางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร ความยาวรวมบอพัก 320.00 เมตร บอพักคอนกรีตเสริ ม
เหล็กขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จํานวน 33 บอ พรอมซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่
รวมไมนอยกวา 1,174.00 ตารางเมตร งบประมาณ 2,176,000บาท ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1
2. โครงการกอสรางลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กสงน้ําเขาพื้นที่การเกษตร บานลอมแรด
หมูที่ 4 ลําเหมืองนาครัว ตอจากลําเหมืองสงน้ําเพื่อการเกษตร(เดิม) ไปทางทิศใต ตําบลลอมแรด
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ขนาดกวางภายใน 2.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร ผนังขางหนา 0.20

-6เมตร งบประมาณ 577,000 บาท ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่
3 พ.ศ. 2561 หนาที่ 4 ลําดับที่ 2
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน 2,753,000 บาท
เหตุผล
เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลอมแรด บานทานาง บานสบคือบริเวณถนนราษฎอุทิศ
เมื่ อ ถึ ง ฤดู น้ํ า หลากมั ก ประสบป ญ หาน้ํ า ท ว มอยู ทุ ก ๆ ป ซึ่ ง ก อ ให เกิ ด ความเสี ย หายต อ สภาพ
เศรษฐกิจ พื้นที่เกษตรกรรม และทําใหวิถีการดํา เนินชีวิตความเปนอยูของประชาชนไดรับความ
เดือดรอนเปนอยางมาก และพื้นที่การเกษตรบริเวณบานลอมแรดขาดน้ําใชเพื่ อการเกษตรทําให
ประชาชนไดรับความเดือดรอน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน เมื่อดําเนินโครงการดังกลาวแลว
จะสามารถแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่ได
โครงการดังกลาวอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตามมาตรา 53 แหงพระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และเป น กิจ การที่ เกี่ ย วกั บ การ
บริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร อนของ
ประชาชน เปนกิจการที่ ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง หากไมทําจะไม สามารถแกไขป ญ หา
ความเดือดรอนของประชาชนได
ประกอบกับเทศบาลไดสํารองเงินสะสมไวเพื่อใชจายดานบุคลากร สํารองรายจายประจําที่
จะต อ งจา ยให ป ระชาชน สํารองจ ายกรณี ส าธารณภั ย ตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใชจายเงินสะสมขององคกร
ปกครองส วนท องถิ่น เพื่อ สนับ สนุน นโยบายของรัฐบาลในการสรา งความเขม แข็งให แ ก องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว ซึ่ง ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 เทศบาล มี เงิน สะสมที่ สามารถนํ าไป
บริห ารได จํ านวน 4,862,357.44 บาท ทํ า ใหเทศบาลมี เงิ น สะสมคงเหลื อ เพี ย งพอในการ
บริหารงานเพื่อมิใหเกิด ผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว จึ งมี ความจําเป น ที่ จะต องขอ
อนุมัติจายเงินสะสมจากสภาเทศบาลในโครงการดังกลาว
ขอระเบียบ
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่
2 พ.ศ.2548 ขอ 89
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2560 เรื่อง แนวทางการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอได โ ปรดนํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรด สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1
ประจําป พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายนรินทร หวงไธสง
(นายนรินทร หวงไธสง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด

-7ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอเชิญผูบริหาร ไดนําเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ
นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - เรียนประธานสภาที่เคารพ
และสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งลอ มแรดผูท รงเกีย รติ ทุ ก ท าน กระผม นายนริ น ทร ห ว งไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ขออนุญาตสรุปโดยภาพรวมในเบื้องตน
กอน หลั งจากนั้นจะได มอบหมายทางกองชางซึ่ง เป น ผูรับผิดชอบไดนํ าเรียนชี้ แจงรายละเอีย ด
เพิ่มเติมตอไป จากที่ไดมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมั ยแรก ประจําป
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 และในวันนี้ ที่ไดขอจายขาดเงินสะสมนั้ น เพื่อเปน
การแกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ในระยะที่ 1 ที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 ที่ขอจาย
ขาดเงินสะสม บริเวณหนาสมาคม จํานวน 3.5 ลาน และบริเวณโรงเรียนลอมแรด สี่แสนกวาบาท
ความคืบหนาในตอนนี้ ไดผูรับจางเรียบรอยแลว คาดวาจะทําสัญญาในอาทิตยหนา ในสวนของจาย
ขาดเงินสะสมที่ขอสภาไป สวนเงินที่รัฐบาลกลางจะสนับสนุนมานั้น ผมไดประสานในเบื้องตนแลว
วา ขอใหรีบดําเนินการ เพราะประชาชนไดสอบถามมาบางแลวเหมือนกัน สําหรับในวันนี้เปนการ
เสนอโครงการแกไขปญหาในระยะที่ 2 คือดึงน้ําจากดานหลังลงสงแมน้ําวังโดยตรง ผมขออนุญาต
นําเสนอ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ขออนุญาตเอยนามทาน พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) คณะทํางานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 4
ทานมีความเปนหวง ตองการที่จะแกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซากในเขตเทศบาลเมืองลอมแรดใหหมดไป
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความคุมคาในการลงทุนของงบประมาณที่ใชไป จึงไดประสาน
มายั งทา นนายอําเภอเถิน วา การแกไขปญ หาน้ํ าทวมในเบื้ อ งตน ของเทศบาลเมืองลอมแรดนั้ น
โครงการที่เสนอไปนั้นไดใชงบประมาณของเทศบาลไปพอสมควร ทานไดสอบถามวาทางเทศบาล
เมื อ งล อ มแรดได มี แ ผนหรือ นโยบายที่ จ ะแก ป ญ หาในระยะที่ 2 หรือ ไม ผมได ไปพบกั บ ท า น
นายอําเภอเถินและแจงวายังมีแผนระยะตอไปอีก มาจากคําแนะนําของประชาชน จากคําแนะนํา
ของผูรู วานอกจากจะระบายน้ําลงหนองทวมแลว เทศบาลไดหางบประมาณระบายจุดน้ําทวมลงสู
แมน้ําวังโดยตรง เพื่อไมใหมีผลกระทบกับกลุมชาวนา ผมไดปรึกษากับผูอํานวยการกองชาง และ
เจาหน าที่ผู ที่เกี่ย วขอ ง ในระยะที่ 2 นี้ ไดเสนอโครงการขอเงิ น งบประมาณเกือ บ 5 ล านบาท
โครงการทานางซอย 1 ประมาณ 2.1 ลานบาท โครงการทานางซอย 3 ประมาณ 2.5 ลานบาท
เสนอไปแลวเรื่องก็เงียบหายไป แตชวงปลายเดือนที่ผานมา ทางทาน พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน ผาน
ทางเลขาฯ ของทาน ไดประสานมาวา งบประมาณที่ทางเทศบาลเมืองลอมแรดเสนอไปนั้น จะให
ทางเทศบาลเมืองลอมแรดสมทบ 1 โครงการ ผมจึงไดเสนอไปวาทางเทศบาลจะสมทบโครงการทา
นางซอย 1 จํ านวน 2,176,000.- บาท และขอให ส ว นกลางสมทบโครงการท า นางซอย 3
ประมาณ 2.5 ล า นบาท ท า นก็ ได บ อกว า ให รี บ เป ด ประชุ ม สภาเทศบาล ในขณะเดี ย วกั น
ขออนุญ าตเอยนาม ทานประธานสภาเทศบาล ก็ไดมีโอกาสพูดคุยกับทางทีมงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด ด วยความเปน หวงการแกป ญ หาของทางเทศบาลเมือ งล อมแรดนั้ น ไมบ รรลุ ผ ล
เทาที่ควร ทานจึงประสานมาขอเปดประชุมสภาเทศบาลเพื่อขอใชเงินสะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการที่จะระบายน้ําใหไวขึ้น ขณะที่ยื่นโครงการผมเองและทางฝายชางไดมีการปรึกษาหารือ ทาน
ประธานสภาเทศบาลได ใหคํ าแนะนํา ในการทํา โครงการ ได ใหค วามรู เล า ประสบการณ ได ให
ขอสังเกต ประเด็นตางๆ ผมและทางกองชางก็ไดไปดําเนิน การเพื่อหาทางแกไข เพื่อเมื่อกอสราง
โครงการนี้แลวจะตองเกิดประโยชนสูงสุด และไดผลจริง เพื่อที่จะบรรเทาเบาบาง เกิดความคุมคา
ไดพบปะผูนําชุมชน บานสบคือ บานเวียง บานลอมแรด และไดทําประชาคม บานทานาง หมูที่ 3

-8เรียบรอยแลว ทุกคนก็เห็นดีดวย ในวันนี้ผมจะขอเสนอใหทางสภาเทศบาลเมืองลอมแรดพิจารณา
จายขาดเงินสะสม ขอมูลทั้งหมดนี้ ทั้งการสํารวจออกแบบ การเตรียมการรองรับ และคําแนะนํา
จากผูรู ผูมีประสบการณ และความรูทางชาง มาประกอบกันเป นโครงการทานางซอย 1 และท า
นางซอย 3 ดวยความมั่นใจวาโครงการนี้จะประสบความสําเร็จ โอกาสนี้ขออนุญาตใหทางกองชาง
ไดนําเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญทางกองชาง ไดนําเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิก
สภาเทศบาลเมื อ งลอ มแรดผูท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายจั ก รพงษ พุ ม ไม หั ว หน า ฝ า ย
แบบแผนและกอ สราง ขอนํ าเรีย นชี้ แจงโครงการดั งกลา วพอสัง เขปครับ โครงการก อสรางท อ
ระบายน้ํา บานทานาง ซอย 1 เดิมเปนการวางทอพรอมบอพักขนาด 40 เซนติเมตร ความลึก
ประมาณ 3 เมตร ระบายน้ําจากบานเวียง บานสบคือ ถาเกิดน้ําทวมขังหรือน้ําหลากไม สามารถ
ระบายน้ําไดทัน เมื่อประมาณป พ.ศ. 2557 ไดดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําตรงสามแยกราน
ติ๋ ง111 ท านางซอย 1 เดิมจะลงไปที่รานติ๋ ง111 จากการสํ ารวจของกองชาง รางระบายน้ํ า
ทอระบายน้ําทั้งหมดบริเวณทานางซอย 1 รับน้ําลงไปไดประมาณ 1,900 คิว ไดรับคําแนะนําจาก
ทาน ดร.เปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ ใหสํารวจวาน้ําสามารถอยูในพื้นที่รางระบายน้ําและทอระบายน้ําโดย
ไมลนทวม เปนปริมาณเทาใด ขอมูลตามเอกสารที่ไดใหไวแลว ทานางซอย 1 มีขอเสียคือ เปนทอ
ขนาดเล็ก และทางเทศบาลไดตอยอดจากรานติ๋ง111 มาลงที่สวนสาธารณะเมืองเถิน บริเวณนั้น
เปลี่ยนทอเปน ขนาด 80 เซนติเมตร จุดที่ลึกที่สุดคือตรงศาลพระพรหม ประมาณ 3.20 เมตร
และมีประตูน้ําเปดปด โครงการนี้เปนการแกไขปญหาจากตนน้ํา น้ําจะไหลจากตําบลแมถอดลงมา
บานสบคือ บานทานาง ตรงนี้เปนจุดตนน้ํา ถาเราสามารถระบายน้ําตรงนี้ลงแมน้ําวังไดกอน จาก
100% จุดที่ 1 ระบายได 30% จุดที่ 2 ระบายได 20% ปริมาณน้ําคงเหลือ 50% ก็จะชวยลด
ปริมาณน้ําทวมขังบานเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรได ทานางซอย 1 เปลี่ยนขนาดทอ เปนทอ
ตรง ขนาด 80 เซนติเมตร พรอ มบ อพัก ขยายคลองสงน้ํา ออกไปด านหลังประมาณ 80 เมตร
เชื่ อ มโครงข า ยบริ เวณ บ า นเรื อ นราษฎรและพื้ น ที่ ก ารเกษตร ระบายลงแม น้ํ า วั ง บริ เ วณ
สวนสาธารณะเมืองเถิน จุด นี้เป นจุดที่ 1 ใชงบประมาณ 2.1 ล านบาท จุด ที่ 2 ท านางซอย 3
โครงการที่ขออุดหนุนจากสํานักนายกรัฐมนตรี ตรงนี้เปนชุมทางของรางระบายน้ํ า ทอระบายน้ํ า
ที่มาจากทางเหนือและทางใต เชน ดานหลังโรงเรียนอนุบ าลเถิน มีรางระบายน้ํ าทั้งซายและขวา
มาเชื่อมที่ทานางซอย 3 เพื่อลงไปแมน้ําวังบริเวณบาน ดร.ธารทอง เปนทอขนาด 60 เซนติเมตร
สามารถรองรับน้ําฝนทั่วไปได แตถาฤดูน้ําหลากจะระบายไดช า ถาเราเปลี่ยนทอเป นขนาด 80
เซนติเมตร ตลอดแนว พรอมบอพัก เมื่อเสร็จแลวก็จะทําถนนใหม ทานางซอย 1 ก็ทําเหมือนกั น
เพราะเวลาวางทอตอ งวางตรงศูน ยกลางถนน ถนนกวาง 4 เมตร ถาวางทอ ริม ดา นใดดา นหนึ่ ง
อาจจะเกิดปญหา รั้วของบานเรือนประชาชนที่อยูดานขางอาจจะพังทลายลงมาได เพราะเราขุดบอ
พักลึกประมาณ 1.50 เมตร ทั้งทานางซอย 1 และ ซอย 3 ปริมาณงานคลายกัน ทานางซอย 3 มี
ประตูน้ํา เมื่ อน้ําวังลนฝ งสามารถปดประตูเพื่อปองกันน้ําเขาทวมบานเรือนราษฎรได ลอมแรดมี
ประตู น้ําทั้ งหมดเกื อบ 20 ประตู ป ที่ผ านมาได ดํา เนิ น การปรับ ปรุง ซ อมแซมประตูน้ํ าทั้งหมด
โครงการดังกลาวเปนการแกไขปญหาที่ตนน้ํา สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังซ้ําซากไดอยางยั่งยืน
จากเดิมที่เคยทวม 5 วัน อาจจะเหลือแค 2 วัน ก็ระบายลงสูแมน้ําวังไดหมด บานเรือนราษฎรก็

-9ไมไดรับความเดือดรอน พื้นที่เกษตรกรรมก็เหมือนกัน ขาวโดนน้ําทวม 5 วัน ยังออกรวงได แตถา
ท วมขังเกินกวานั้นก็จะเนา เสียได ตรงนี้ก็จะสามารถแกไขปญ หาบริเวณบานสบคือ บานทานาง
ที่เปนพื้นที่เกษตรกรรม ถาเกิดมีการถมที่บริเวณนั้นจะทําอยางไร หลายๆ ทานไดเคยสอบถามมา
การถมที่ไมไดมีการถมเปนบริเวณกวางถึง 10 ไร อาจจะมีแคไมกี่งาน จึงไมกีดขวางการระบายน้ํา
ได บริเวณน้ําที่เราจะแกไขปญหาตรงนี้ ถนนราษฎรอุทิศทั้งเสน เพราะเราเชื่อมโยงโครงขายไว ทั้ง
ถนนราษฎรอุทิศ และถนนเถินบุรี เชื่อมลงสูแมน้ําวัง โครงการนี้เปนโครงการระยะที่ 2 ระยะแรก
ไดคุย กันไปแลวจากการประชุมครั้งกอน จายขาดเงินสะสม ระยะปลายทาง ที่หนองทวมเราใช
งบประมาณจากสํานักนายกรัฐมนตรี แกไขปญหาในจุดที่ 4, 5, 6, 8 เทศบาลใชเงินของเราในจุด
ที่ 7 และ 9 ถาโครงการทั้งหมดเสร็จสิ้น เราสามารถแกไขป ญ หาน้ําทวมขังในเขตเทศบาลเมื อง
ลอมแรดอยางยั่งยืน ลดความเสียหายของพื้นที่ทางการเกษตร และบานเรือนราษฎร และนโยบาย
ของทางผู บ ริห ารเทศบาลเมือ งล อ มแรดให มี ก ารขุ ด ลอกรางระบายน้ํ า ท อ ระบายน้ํ า ในพื้ น ที่
ในขณะนี้ดําเนินไปได 2 โครงการ คาดวาจะแลวเสร็จในปงบประมาณนี้ อีกโครงการหนึ่งที่จายขาด
เงินสะสมคือบริเวณหลังวัดลอมแรด ทางผูใหญบานไดใชงบประมาณ SML ก อสรางคลองส งน้ํ า
ระยะทางประมาณ 50 เมตร ปที่ผานมางบยังไมไดรับงบประมาณ กอสรางไป 30 เมตร ยังไมได
กอสรางอีก 70 เมตร เปนการแกไขปญหาการระบายน้ํา เพื่อใหชุมชนลอมแรดเปนชุมชนตนแบบ
ในการกอสรางคลองสงน้ําในเขตเทศบาล คลองส งน้ําอาจจะพั ฒนาไหลทางดานขางใหเปนถนน
ปนจักรยานเชิงอนุรักษ และลดการบุกรุกจากชาวบานได ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองลอ มแรดผูทรงเกียรติทุกทา น กระผม นายสนั่น กั นชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด สืบเนื่องจากโครงการที่เราจะอนุมัติ เงินสะสมรวมครั้งนี้เปน 2 ครั้ง รวมเปน เงินเท าไร
เหลือคงคลังไวเปนเงินเทาไร ผมมีโครงการหนึ่งที่เคยยื่นใหทางฝายบริหารไดรับไว ในรายงานการ
ประชุม หนาที่ 15 เรื่องปากทองของชาวบานในเขตเทศบาลเมืองลอมแรด เทศบาลเมืองลอมแรด
ของเรามี 14 หมูบาน ทุกบริบทมีความจําเปนตองานของฝายบริหารที่จะไปบริหารจัดการ แตบาง
จุดยังไมไดรับ สวนใหญในปนี้จะลงมาที่การแกปญ หาน้ํา ท วม แตผมก็ เห็ นดวย เมื่อแกไขแลวจะ
ไดผลมากนอยประการใดก็คงจะตองติดตามกันตอไป กระทูที่ผมเคยนําเรียนไวก็คือเรื่องปากทอง
ของชาวบานเวียง บานอุมลอง บานสบคือ บานแพะหลวง บานดอนทราย ซึ่งเปนแหลงเลี้ยงสัตว
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เลี้ยงโค มากที่สุด นับพันตัว ปญหาในชวงฤดูรอน หรือฤดูแลงคือสัตวเหลานั้น
ไมมีน้ํากิน จะตองสูบน้ําจากแมน้ําวังขึ้นมา บางครั้งก็ไมทันการ มีอางเก็บน้ําอยูที่หนึ่งที่ปาชาหวย
หยุ ด มีเนื้อ ที่ป ระมาณเกือ บ 10 ไร ทางฝา ยบริห ารไดไปดูกั น บ า งหรือยัง เคยไดงบประมาณมา
ขุดลอกครั้งหนึ่ง แตไมทราบวาเปนของหนวยงานไหน จากการสํารวจพบวาในขณะนี้แหลงน้ํานี้มี
ตนไมปกคลุม และเปนที่ชาวบานลักลอบเอาขยะไปทิ้ง ผมขอเสนอใหมีการขุดลอกใหม โดยใหชาง
ไปสํารวจ นาจะใชงบประมาณไมเกิน 1 แสนบาท เพื่อที่ จะสามารถเอาน้ําเขาไปไวใชสําหรับให ผู
เลี้ย งสัต วทั้งหลายไดใชในฤดูแ ล ง ขอฝากไวดวย ถาหากเราไปบริหารจั ดการบริบ ทเหลา นั้ นได
เรียบรอยจะสวยงามมาก ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

-10นายบรรจง สลีวงศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
เมื องลอ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท าน กระผม นายบรรจง สลี ว งศ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ ง
ลอมแรด ขอแสดงความคิดเห็น ประการแรก ในภาพรวมนั้นเห็นดวยอยางยิ่งที่จะดําเนินการตาม
โครงการที่ไดเสนอมา พรอมนี้มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม และขอซักถาม ประการแรก เทาที่ไดสัมผัส
ทานางซอย 3 จากตนทางไปปลายทาง ตนทางคือปากซอยทิศตะวันตก ปลายทางคือลงแมน้ําวัง ที่
เราจะทํารูสึกวาจะเปนตัวแอล หรือโคงเปนแองตรงกลาง ไมไดศึกษารูปแบบที่ไดนําเสนอไปแล ว
อยางละเอียด ประเด็นนี้ทางชางคงจะคิดไวแลว แตอยากจะใหชี้แจงวาในทางปฏิบัตินั้นทําอยางไร
เพราะวาตรงกลางรองน้ําจะเปนที่ลุมหัวทายจะสูง โดยเฉพาะทานางซอย 3 ทั้งทานางซอย 1 และ
ทานางซอย 3 อยากจะใหคิดแบบครบวงจรวาปากทางที่จะรับน้ําลงแมน้ําวังโดยธรรมชาติที่ผานๆ
มาเราแก ป ญ หาอี ก ทางหนึ่ ง ที่ ห น วย ศู น ย ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต ๑๐ ลํ า ปาง
มาชวยเหลือเรา เขาตองการแองน้ําที่จะดูดออก แตโดยธรรมชาติ เราไมมีการสรางแองสําหรับดูด
น้ําออก ก็จะเปนเหมือนรองเหมืองธรรมดา ทําใหน้ําไหลชา กอนที่เราจะรับน้ํามาลง รองน้ําของเรา
ที่กําลังจะขยายท อ เราคิดเพิ่มเติมไดหรือไมวาปากทอของเราจะมีแอ งรับน้ํา ประการที่ สอง เรา
นาจะมีสูบน้ําไวรองรับ เพื่อที่จะเพิ่มการไหลเวียนของน้ําใหรวดเร็วยิ่งขึ้น ไมตองถึงกับเหมือนของ
เขต 10 เพราะทราบวาใชงบประมาณเปนจํานวนมาก แตของเราใชในระดับตําบลจะมีงบประมาณ
เทาไรที่จะสรางแองหรือบอน้ํารองรับสูบน้ําลงรองน้ําของเรา ถาน้ําไหลแรงอยูแลวก็ไมมีปญหา แต
ถาน้ําขังอยูนานเราจะไดไมตองรอใครมาชวยเหลือเพราะถาทวมพรอมกัน ก็ไมรูวาทางเขตจะมา
ชวยเหลือเราเปนแหงแรกหรือไม เรานาจะมีแผนรองรับไว ขอฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรี ย นท า นประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอ มแรดผูท รงเกียรติทุกท าน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอชื่นชมในการที่เราไดมีโครงการที่จะชวยในเรื่องการระบายน้ํา
แมวา จะไม ใหญ ม าก แต ผ มก็ คิด ว า ดี ก วา เดิม ตามศั ก ยภาพ คงจะทํ า ให ใหญ ก ว า นี้ ไม ไ ด ใจผม
อยากจะไดใหญกวานี้ แตดวยงบประมาณ และศักยภาพทางดานงบประมาณของเรา สิ่งหนึ่งที่
อยากจะสอบถาม วาเงินสะสมที่เราใชในเรื่องน้ําทวม ดูจากรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมั ยแรก ประจํ าป พ.ศ. 2561 ใชงบประมาณไป 4 ล านบาท ในครั้งนี้ 2.1 ล านบาท
อาจจะมีประชาชนหรือชาวบานของเราสงสัยทําไมถึงใชเงินเยอะในการแกไขปญหา อยากจะขอให
ฝายผูบ ริห ารไดท บทวนวาการใช จายเงิน สะสมเป น อย า งไรบ าง ประชาชนที่ ไดอา นบั น ทึก การ
ประชุ ม จะได ท ราบว า เงิน ที่ เราใช ไปนั้ น เทศบาลเมื อ งล อ มแรดยั ง บริ ห ารได อ ย า งไม มี ป ญ หา
ประเด็นที่ 2 เทาที่ผมสังเกตดู เงิน สะสมเพิ่มขึ้น จากครั้งกอนเรามี เงิน สะสมอยู 8.4 ล านบาท
เราใชไป 4 ลานบาท คงเหลือ 4.4 ลานบาท วันนี้ที่ทานไดนําเสนอเรามีเงินเหลืออยู 4.8 ลานบาท
เพิ่มขึ้นมาอีก 4 แสนบาท อยากจะถามวาในอนาคตนั้นเงินสะสมจะเพิ่มขึ้นหรือไม เพราะสมาชิก
ทานอื่นอาจจะหวงเรื่องคาใชจายในการซื้อวัสดุครุภัณ ฑอื่นๆ เพิ่ มเติม นอกจากการแกไขป ญหา
น้ําทวม ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

-11นายบดินทร เครือนพรัต น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนท านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายบดินทร เครือนพรัตน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ผมมีเรื่องราวที่อยากจะขออนุญาตที่ประชุมแหงนี้ไดเรีย นทั้ง
สวนที่ 1 ขอมูลที่อยากจะไดรับจากฝายบริหาร สวนที่ 2 เรื่องของประสบการณในการแกไขปญหา
เรื่องน้ําทวมซ้ําซาก สวนที่ 3 เราจะทําอยางไรในการแกไขปญหา
สวนที่ 1 ในเรื่องอยากจะสอบถามเปนขอมูล ขอขอบคุณนายชางที่ไดชี้แผนที่ ทํ ามาแลว
ตองไดใชประโยชน ถึงแมวาแผนที่ที่เรามียังไมละเอียดพอที่จะดึงเฉพาะสวนที่เราทํางานออกมาได
เพื่อที่จะไดใหที่ประชุมไดเห็นชัดเจน เราจะมีแหลงน้ําของเราอยู 2 สวน สวนที่ 1 คือฝงตะวันออก
จะเป น แหลงน้ํา แมวัง มี น้ํา มาจากทางเหนือ กั บ ปริม าณฝนตกที่อ ยู ในพื้น ที่ เขตอํ า เภอเถิ น เอง
ซึ่งเป นปริมาณน้ํามวลใหญ ที่สุด ถามีฝนตก หรื อมีป ริมาณน้ําคงค าง ส วนที่ 2 แหลงน้ํา ทางฝ ง
ตะวันตก คือในสวนของหนองทวม ซึ่งรองรับน้ําที่มาจากอําเภอลี้ จากทางบานอุมลอง ทางเหนื อ
ทางตําบลแม ถอด ทั้งหมดที่ผ มไดเรียนมา ขอมูล ที่ ท างฝ ายช างไดบ อกกั บเราคื อเรื่องของระดั บ
จากขอมูลที่เรามีที่น้ําทวมทุกครั้ง แมน้ําวังทวม น้ําหนองทวมต่ํา หรือระดับเดียวกัน หรือระดับน้ํา
หนองทวมสู ง ระดั บน้ํ าแมน้ําวังต่ํา ตรงนี้จะมีประเด็ นขึ้ นมาก็ คือ ในเรื่องของการระบายน้ําออก
เราพยายามพูดอยางเดียววาการบริหารจัดการนั้นเราบูรณาการกัน เราจะตองผลักน้ําออกใหหมด
ผมได มี โ อกาสเรี ย นกั บ ท า นสมาชิ ก สภาเทศบาลผู ท รงเกี ย รติ ท า นหนึ่ ง ขออนุ ญ าตเอ ย นาม
ท า นบรรจง สลี วงศ ว า หนองท ว ม ข อ มู ล ที่ มี จากการได สั ม ผั ส ประสบการณ ระดั บ ต่ํ า กว า
เมื่อระดับต่ํากวาอยากจะเรียนถามตอไปวา ทอขนาด 40 เซนติเมตร เรามองวาปริมาณน้ําที่ไป
ทวมบานเรือนราษฎรในฝงตะวันตกนั้ น ไรนาที่นายช างไดใหขอมู ล มาวาถ าทวมเกิ น กวา 5 วั น
ขาวจะเนาเสีย เรามองวาปริมาณน้ํา ทอขนาด 40 เซนติเมตร ระบายลงแมน้ําวังไมทันหรืออยางไร
หรือเกิดจากปริมาณน้ําที่เรามี ระดับแมน้ําวังกับหนองท วมนั้นดันกันไวจึงทําใหการระบายน้ําช า
เราไมพูดถึงเรื่องประตูน้ําที่นายชางไดใหขอมูลวาถา ระดั บแมน้ําวังสูงจะทําการปดประตูน้ํา เพื่ อ
ไมใหนํา้ เขามาได ขออนุญาตทางฝายผูบริหารไดกรุณาไปดูรายละเอียดในตรงนี้ ผมเห็นดวยกับทาน
สมาชิกสภาเทศบาลวา จุดที่ 1 ขยายทอจากขนาด 40 เซนติเมตร เป น ขนาด 80 เซนติเมตร
พื้นที่ที่เราจะระบายน้ําออกไดมากที่สุดคือปากซอย 1 เราเปดพื้นที่กวางใหน้ําทุกสายวิ่งเขาทอ 80
เซนติ เมตร แลว ไหลออกแม น้ํา วั งไดอย างเต็มที่ ใชห รือ ไม ถา ระดั บ น้ํ าเกิด เท ากั น ป ด ประตูน้ํ า
น้ําดานนอก แมน้ําวังฝงตะวันออกไมไหลเขามาแนนอน แตน้ําหนองทวมที่ ทวมซ้ําซากที่วา ก็ไมรู
จะไปไหน เราจะแกปญหาอยางไร คงเปนประเด็นที่พวกเราจะตองคิด คิดในสวนดังกลาวเราก็มี
ทางออก ตามประสบการณของผมที่ผมมองก็คือ เราลงทุนทําถนนขึ้นมาหนึ่งสาย และเราลงทุน
สรางเขื่อนกั้นแมน้ําวังไมใหมาทวมลอมแรด เรายืนยันวาน้ําจากแมน้ําวังโอกาสที่จะทวมนั้นมีนอย
มาก นอกจากจะเขาทางประตูน้ํา ถามีน้ําทวมในเขตหนองท วมหรือเขตบานเรือนราษฎรของเรา
สามารถสูบ ออกไดห รื อ ไม พื้น ที่ ไหนจะเป น พื้ น ที่ เราจะทํ า การสู บ น้ํ าออก ก็ คงจะขอสนั บ สนุ น
ทานบรรจง สลีวงศ ขออนุญาตเอยนามอีกครั้งหนึ่ง งบประมาณ 40 ลานบาท สําหรับซื้อเครื่อง
สูบน้ําคงจะมีไมพอแน ประสบการณของพวกเราชาวนาก็คงจะตอบไดวา พญานาคใหน้ํา พญานาค
ที่วาเครื่องละ 5,000 บาท ขนาด 6 นิ้ว ไมพูดถึงเครื่องสูบซึ่งอาจจะตองใชมอเตอรขนาด 3 แรง
หรือ 5 แรง ใสลงไป แลวเราจะใชจุดไหนเปนที่ตั้งพญานาค 10 ตัว เพื่อเตรียมรองรับน้ําที่อาจจะ
ทวมขังในพื้นที่ทวมซ้ําซากของเราใหออกสูแมน้ําวังซึ่งมีระดับน้ําสูงกวา ไมมีการไหลยอนกลับมาได
เพราะเราปด ประตูน้ํ าไวดีแล ว พญานาค 10 ตัว ตัวละ 5,000 บาท เป น เงิน 50,000 บาท
มอเตอรซื้อชนิดอยางดีเปด 8 ชั่วโมง ปดพักเครื่องครั้งหนึ่ง ผมวาการลงทุนครั้งนี้คงเปนเงินหลัก
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ไหลมารอให พ ญานาคสู บ น้ําออก ก็ คงปวยการซื้ อเครื่องสู บ น้ํ ามาไมคุ ม คา ผมขออนุ ญ าตแสดง
ความเห็นฝากไวใหกับทางฝายบริหาร แกไขปญ หาบําบัดทุกขบํารุงสุ ขให กับประชาชน ประเด็น
สุดทาย เรามาพูดถึงเรื่องปญหาน้ําทวมซ้ําซากในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลอมแรด ผมเกรงวาถาไมมี
น้ํามาใหเราแกปญหาน้ําทวมซ้ําซาก จะเกิดอะไรขึ้น เราอาจจะตองเอาน้ําไปไลแจกชาวบ าน จะ
เปนวงจรแบบนี้หรือ ผมอยากจะขอใหทางฝายบริหารไดกรุณาสํารวจเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ทาน
รองประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตเอยนามทานสนั่น กัน ชาติ ที่ขอใหขุดลอกบริเวณแหลงน้ํ า
ธรรมชาติ หวย หนอง คลอง บึง เพื่อที่จะเปนแกมลิง เพื่อที่จะเปน พื้นที่ รองรับน้ําได ถ าน้ํามาไม
มากนักก็จะไหลออกไปแมน้ําวังเล็กนอย และเราก็สามารถเก็บ น้ํ าไวในหวยหนองคลองบึ งได ถา
ยอนไปในอดีตก็คงจะตองยอมรับในภูมิปญญาของบรรพบุรุษของเรา ที่สําคัญสวนราชการของเรา
เป น ผูนํ าเขา ผมไดไปรับ ราชการอยูที่ จังหวั ดแพร ท านเชื่ อ หรือ ไม ค รับ วา ตั้ งแตอํ าเภอสู งเม น
อําเภอเดนชัย อําเภอเมืองในอดีต และหนองมวงไข เขายอมที่จะสละที่ดินของเขาสวนหนึ่ง ลงทุน
ขุดสระน้ําเพื่อเก็บรักษาน้ํา รวมถึงพระสงฆดวย สามารถไปดูไดที่วัดตนมื่น และอีกหลายๆ แหงก็ได
ขุดสระ แลวเราไดประโยชนอะไร เชน เทศบาลเมืองพิชั ย เวลาจะไปดับไฟที่ไหน ก็ตองไปเอาน้ํา
จากวัดมาใช ผมอยากจะขอใหเทศบาลเมืองลอมแรดของเราได สํารวจพื้ น ที่วาง ลงทุน ขุดดินเพื่อ
สรางสระน้ําเก็บไวใชในยามฤดูแลง ไวใชในยามเกิดอัคคีภัย ที่เราไมแนใจวาหากเกิดเหตุแลวจะใช
แหลงน้ําไหนไดบาง ทั้งหมดเปนสิ่งที่เราหวงใย ในเมื่อทางฝายบริหารไดยืนยันวาการทํางานครั้งนี้
เปนระยะที่ 2 แลว ในระยะแรกคือการทําประตูน้ําสําหรับระบายน้ําออกจากหนองทวม การที่เรา
ไดอนุมัติเงินของประชาชนผานสภาอันทรงเกียรตินี้ รอบที่ 1 ไปแลว ในวันนี้เปนรอบที่ 2 ก็จะขอ
ใชงบประมาณในสวนดังกลาวเพื่อประโยชนในการแกไขปญหา ถาหากวาทําแลวไมเปนอนุสาวรีย
ทําแลวกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ ผมยินดีที่จะสนับสนุนครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายสมบู ร ณ วงศ โสม สมาชิ ก สภาเทศบาลเมือ งล อ มแรด - เรีย นท านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพและ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองลอมแรด เราจะทําอยางไรใหเทศบาลเมืองลอมแรดของเรานั้น พี่นองประชาชน
ของเรามีความสุข โดยเฉพาะปญหาเรื่องน้ํา สิ่งที่ไดมาในการแกไขปญหาเรื่องน้ําก็คือ งบประมาณ
สนับสนุนที่สวนกลางสํานักนายกรัฐมนตรีไดใหมา ผมขอสนับสนุนทานรองประธานสภาเทศบาล
และทานเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ ขออนุญาตเอยนาม เราไดหนาแลวลืมหลัง อยากใหหันกลับมามอง
บาง เรากําลังจะทําโครงการใหญเพื่อแกไขปญหาเรื่องน้ํา เรื่องน้ําผมพูดมาเกือบจะทุกครั้งที่มีการ
อภิปราย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 ก็เคยไดพูดไปแลว ในวันนี้ทานรองประธานสภาเทศบาล
และทานบดินทร เครือนพรัตน ก็ไดกลาวเรื่องนี้อีกครั้ง ผมอยากจะตอกย้ําใหกับทานสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบริหารอีกครั้งหนึ่งวา ที่ทานบดินทร เครือนพรัตน พูดเมื่อสักครูนี้วาใหขุดบอ ผมคิด
วาไมตองขุดหรอกครับ เราเคยสํารวจหรือไมในเขตตําบลลอมแรดของเรานั้น หวย หนอง คลอง บึง
ที่ตื้นเขินนั้นมีมากนอยแคไหน ลําน้ําสาขาที่ไหลลงไปสูแมน้ําวังมีมากนอยแคไหนที่ตื้นเขิน เราเคย
ไดสํารวจหรือไม แลวเราเคยทุมงบประมาณลงไปแกไขฟ นฟูแหลงกักเก็บน้ําหรือไม ตอนน้ําทวม
แหลงน้ําตื้นเขินน้ําก็ไหลลงสูแมน้ําวัง ไมสามารถกักเก็บน้ําได หนาแลงน้ําก็ไมมีจะใช นี่คือปญหาที่
เราจะตองแกไขกันใหดีเสียกอน เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะสนับสนุนทั้งสองทานเมื่อสักครู และขอ

-13ตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งเรื่องเราไดสํารวจกันบางแลวหรือยัง อยากจะขอฝากใหเราไดสํารวจแลวแกไข
ทําอย างไรถึงจะใหเหมือ นพอหลวงของเรา ขอใหเปน เหมือนกระทะขนมครก เรามี ขนมครกอยู
แลวแต มัน ตื้น เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไวอีกสักครั้งในประเด็นเมื่อสักครูนี้ ไดหนาแลวลืมหลัง
ใหหันมามองบาง ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรี ย นท า นประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอ มแรดผูท รงเกียรติทุกท าน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอเสริมเรื่องแกมลิง ไดมีโอกาสพิจารณากระทู ประเด็นที่ 1
ก็คือเรามีทอระบายน้ําที่เกิดขึ้น ผมคิดวา 2 ทอ อยางนอยพอจะบรรเทาได น้ํ าทวมที่ไมทวมขัง
ทวมแลวก็ผานไป อยากจะใหผานไปใหเร็วที่สุด เทาที่ จะเร็วได เพราะฉะนั้น มีทอที่ ใหญ ขึ้นก็ จะ
ระบายไดเร็วขึ้น ไหลผานเร็วขึ้น แตสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็น เปนข อเสนอเพิ่ มเติมก็คือเรื่ องแกมลิง
หลายทานก็ ไดอภิ ปรายไป ผมอยากจะใหเริ่มสํารวจโครงการแกมลิง แก มลิงหมายถึงการขุ ดสระ
ถาเราดูจากภาพ เราเห็นทุงนา เราอยากขุดสระ ใชความรูดานการทําฟารม บางฟารมที่ผมเคยดูแล
ไดขุดสระเพื่อใชน้ําภายในฟารมเอง มีความลึกถึง 6 เมตรจากผิวดิน เพื่อกักเก็บน้ํา ผมจึงอยากจะ
ใหท างฝา ยบริห ารลองเอาแนวคิดนี้ไป ถาเราขุดสระลึก 6 เมตร บนพื้น ที่ 1 ไร ซึ่งเก็บ กักน้ําได
จํานวนมหาศาลนั้น เราจะใชงบประมาณเทาไร ถ าเรามีน้ํ าตรงนี้ จะสามารถแกไขป ญ หาพื้ น ที่
ด า นหลั งที่ เป น ทุ งนาที่ มีป ญ หาแห งแลง ซ้ํา ซาก จากน้ํ า ท ว มซ้ํ า ซากมาถึ งป ญ หาขาดแคลนน้ํ า
ก็อาจจะแกปญหาไดจากโครงการแกมลิงนี้ เพราะฉะนั้นผมคิดวาถาเรามีประชาชนที่เปนเกษตรกร
ที่ มี พื้ น ที่ พ อสมควร อาจจะให เขาเสี ย สละ แต เทศบาลเมื อ งล อ มแรดอาจจะสนั บ สนุ น เรื่ อ ง
เครื่องจักร คาน้ํามัน เพื่อที่จะทําการแกไขปญหาน้ําทวมดวยกระบวนการแกมลิง ขอฝากประเด็นนี้
ไวดวยครับ อี กประเด็ นหนึ่ ง ที่ ผมเคยเสนอเรื่องปริม าณน้ํ า และไดฟ งทางกองช างได ส รุป เรื่อ ง
ปริมาณน้ํา ผมก็ขอบอกวาใกลความเปนจริงเขามาแลว เมื่อไรก็ตามที่ทราบองศาความชันของทอ
ระบายน้ํา กองชางก็จะสามารถจะทราบความเร็วการไหลของน้ํา และการระบายน้ําได ทําใหเราได
รูวาทอที่เรามีกับปริมาณน้ําคางทอ สามารถตอบโจทยไดวาระบบน้ําที่เราสรางขึ้น การระบายน้ําที่
เรามีรองรับการระบายน้ํ ากี่ลูกบาศกเมตรตอวินาที เมื่อเราไดแบบนี้ก็จะเปนขอมูลที่นํ าเสนอวา
ปริมาณน้ําที่มา เราก็จะบอกไดวาทอของเรานั้นระบายน้ําไดเทาไร ขอฝากไวทั้งสองประเด็นครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- กระผม นายธนกร ปกรณสกุล ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด อยากจะขอ
เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นใหทางสมาชิกสภาเทศบาลและทางฝายผูบริหาร และฝายชางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป วาระนี้เปนเจตนารมณที่ดี ที่อยากจะ
เห็ นการแกไขปญ หาน้ํา ทวมซ้ําซาก ให มีค วามยั่งยื นถาวร เริ่ ม จาก เมื่อเราดู จากแผนผั งระบบ
ระบายน้ํ า หลัก ของเทศบาลเมื อ งลอ มแรด เทศบาลเมื อ งล อมแรดมี พื้น ที่ 43 ตารางกิ โลเมตร
จะเห็นวามีพื้นที่คอนขางกวาง มีถึง 14 หมูบาน หนาที่ของเทศบาลเมืองลอมแรดที่จะตองพัฒนา
และแกไขปญหาน้ําทวม ปญ หาเหลานี้เปนปญหาซ้ําซาก ในวันนี้เราพูดถึงเรื่องท อระบายน้ําและ
รางระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ทางดานทิศเหนือสุดเปนบานหนองเตา สวนทางดานทิศใต

-14สุดคือบานทาเมล ประเด็นที่ 1 เราตองการแกไขปญหาน้ําทวม ในกรณีที่ฝนตกมาก น้ําทวมขังจะ
ไดระบายออก จะไมใหมีน้ําทวมขังในบานเรือนพี่นองประชาชน ประเด็นที่ 2 กรณีที่ในชวงฤดูฝนมี
น้ําหลาก มวลน้ําเหนื อที่มาจากจังหวัดลําปาง หรือหวย หนอง คลอง บึ ง ที่อยู ในบริเวณในเขต
เทศบาลเมืองลอมแรดของเรา ไหลลงสูแมน้ําสายหลัก คือแมน้ําวัง ในวันนี้เราจะพูดถึงการแกไข
ป ญ หาน้ํ า ท วม มาดู กัน ว า น้ํ า ท ว มที่ ไหนกั น บ าง ถ า ท ว มบ า นดอนไชยตอนนี้ ก็ มี ท อ ระบายน้ํ า
รางระบายน้ําอยูแลว ปญหาที่เกิดก็คือถาน้ําไมเยอะ ก็จะไหลไดทัน ถาไมมีสิ่งอุดตันทอระบายน้ํา
รางระบายน้ํา เหมือนกับที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปราย ถาเรามีการขุดลอก เอาเศษสวะที่
อยูในทอระบายน้ํา รางระบายน้ําออก หวย หนอง คลอง บึง เอาออก ก็จบเรื่อง ผมขอเลาถึงการ
แกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซากบริเวณริมแมน้ําวัง เทศบาลเมืองลอมแรดไดแกไขปญหาโดยการทําคัน
ดินริมแมน้ําวัง เปนการแกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซากบริเวณริมแมน้ําวัง ไดทําคันดินและถนนเลียบ
แมน้ําวั งยาวไปถึงบานทาเมล เปน การชวยเหลือ พี่ นองประชาชนบา นหนองเตา บ านดอนไชย
บานหนองเชียงราน บานหนองบัว บานลอมแรด บานเหลา จนถึงบ านทาเมล จากที่ทุกปจะตอง
เสียงบประมาณไปชวยเหลือเยียวยาจากปญหาน้ําทวมซ้ําซากบริเวณริมแมน้ําวัง เมื่อทําคันดินมา
แกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซากบริเวณริมแมน้ําวัง
ในวัน นี้ เราพู ด ถึ ง เรื่ อ งท อ ระบายน้ํ าและรางระบายน้ํ าเพื่ อแก ไขป ญ หาน้ํ า ท ว มซ้ํ าซาก
ปญ หาตรงนี้ เกิดมานานหลายป ทุกคนมีเจตนาดีที่จะชวยกัน แกไขป ญ หา ถามวาเป น การแก ไข
ปญหาถูกจุดหรือไม ผมตอบวาถูก ดวยระบบที่ถูกตอง แตผมขอยกตัวอยาง แมน้ําวังระดับศูนยไป
จนถึงที่อยูอาศัยบานเรือนพี่นองประชาชน และหนองทวม ระดับนี้เทากันหมดกับแมน้ําวัง เรามี
รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําลงสูแมน้ําวัง ถาฝนตกเยอะ แตแมน้ําวังยังตื้นอยูก็ไมมีปญหา ระบาย
น้ําไดแนนอน แตถาวันไหนมีมวลน้ําเหนือลงมา แมน้ําวังเพิ่มขึ้น ทอระบายน้ําอยูต่ํากวาระดับน้ํา
แมน้ํ า วั งก็ จ ะเกิ ด ป ญ หาไม ส ามารถระบายน้ํ า ลงแม น้ํ า วั งได ผมขอแสดงความคิ ด เห็ น และขอ
เสนอแนะวา ใหเราลองไปดูที่คลองวัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร เขาแก ปญหาอย างไร เขาทําบล็อก
สี่เหลี่ยมออกมาจากแมน้ํา เจาพระยาและติดตั้งสูบน้ํา หากน้ําหนุน สูงก็สามารถแกไขปญ หาดวย
การสูบน้ํ าออกได สวนแมน้ําวังของเราหากมีระดับน้ําสูงก็ไมสามารถระบายน้ําออกได บางครั้งก็
ไหลเขาทอเขาทวมบานเรือนประชาชน ผมอยากจะขอเสนอใหขุดลอกหวย หนอง คลอง บึง ใหดี
ทอระบายน้ํา รางระบายน้ําตางๆ เราไดนําเศษสวะออกเรียบรอยแลวหรือยัง กอนที่น้ําจะมา วันนี้
เราตองชวยกันขุดลอก เอาขยะ เอาเศษสวะออกใหหมด นี่คือการแกปญหาในประเด็น ที่ 1 สวน
ประเด็นที่ 2 เรื่องประตูน้ํา ประตูน้ําใชงานมานานมากแลว มีสภาพเกา เปนสนิม เวลาจะใชงานไม
สามารถหมุนเพื่อเปดปดประตูน้ําได กอนถึงฤดูน้ําหลากควรจะมีการตรวจสอบบํารุงรักษาซอมแซม
ประตูน้ําใหมีสภาพดีพรอมใชงาน ผมมีขอแนะนํา แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะวา วันนี้เรา
ตองไปศึกษา การแกไขปญหาน้ําทวมระบบการสูบน้ําทอสีดําที่ทางเทศบาลนครลําปางใชงานอยู
และมีที่จังหวัดนครสวรรคที่ใชงานอยู เราควรศึกษาดู กรมโยธาธิการและผังเมืองที่ไดไปสํารวจ
และออกแบบเขาทํากันอยางไร เพื่อที่จะไดตั้งงบประมาณแกไขปญหาใหเบ็ดเสร็จ วันนี้ผมขอฝาก
ไววา หวย หนอง ครอง บึง ทั้งหลาย ที่มันตื้นเขิน เรารวมกัน เปน จิตอาสาไปชวยขุ ดลอกจะได
หรือไม ถาดําเนินการขุดลอกกําจัดขยะ หวย หนอง คลอง บึง รวมถึงทอระบายน้ํารางระบายน้ําให
ดีแลว ดําเนินการซอมแซมประตูน้ําใหใชงานไดดีแลว ผมคิดวาเมื่อฤดูน้ําหลากมาถึงปญ หานี้ก็จะ
หมดไป ผมขอฝากไวด ว ย เพื่ อ เป น ประโยชน แ ก พี่ น อ งประชาชนชาวตํ าบลล อ มแรดของเรา
ขอบคุณครับ
- ขอเชิญผูบริหารครับ

-15นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - เรียนประธานสภาเทศบาล
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิ บัติหนาที่น ายกเทศมนตรีเมืองลอ มแรด ขออนุญ าตชี้แจงเพิ่ มเติม จากที่ท าน
สมาชิกสภาเทศบาลไดใหคําแนะนํามา กอนที่ทานผูวาราชการจังหวัดลําปางลงมาในพื้นที่ ในฐานะ
ที่ เปนผูบ ริห ารก็คิดเหมือนกันวา ถาเกิดป ญ หานี้คิดสองประเด็น นิ่งเฉยกลัวจะไมสําเร็จ กั บ ทํา
ถาทําใชเงินเทศบาล 10 ลานบาท กับที่ทานผูตรวจการใหมาอีก 4 ลานกวาบาท ในฐานะที่ เป น
ผูบริหารที่มาจากการแตงตั้ง จะทําดีหรือไม สุดทายในเมื่อเสนอมาแลวก็ดําเนินการ ไดรับการตอบ
รับที่ดี และขอเรียนวาตอนนี้ทางเทศบาลไดดําเนินการตามที่ทานประธานสภาเทศบาลไดแนะนําไว
คือขุดลอกทอระบายน้ํา ทางสายหลังเสนบานแพะหลวง จนครบทั้งหมดกอนฤดูน้ําจะมา ประเด็น
ตอมา การแกไขปญหาบริเวณโรงเรียนลอมแรดที่มีกิ่งไมเต็มไปหมด รวมถึงที่ราษฎรทํากั้ น น้ํ าไว
ตอนนี้ผมไดประสานทานนายอําเภอเถินเพราะไปแกไขเองไมได ทางอําเภอไดแตงตั้งคณะทํางาน
เรียบรอยแลว รอเขาไปดํา เนินการชวยกันนํากิ่งไมที่ราษฎรปกไวหาปลาออกจากพื้นที่ และที่ ได
ดําเนินการทําไปเรียบรอยแลวนั่นก็คือเรื่องซอมประตูระบายน้ํา แกไขเรีย บรอยแลวทั้งหมด 22
ประตู และจะมีการตรวจสอบทุก 3 เดือน รวมถึงจุดสูบน้ํา ทั้งหมดทั้งมวลจากคําแนะนํ าของทุ ก
ทานผมก็ไดนํามาวิเคราะห มาดําเนินการ ไมไดนิ่งเฉย ลงมือปฏิบัติ และไดคุยกับทางผูอํานวยการ
กองชาง และหัวหนาฝาย เรื่องขุดลอกแหลงน้ําเพื่อจะใชเปนแกมลิง และจะมีการสูบน้ําขึ้นกักตุนไว
ขอนําเรียนในสวนที่ทางเทศบาลไดดําเนินการไป ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายสุ วิ ท ย คุ ณ ชั ย มั ง สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรด – เรีย นท านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุวิทย คุณชัยมัง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองลอมแรด อยากจะขอเสนอแนวคิดในการแกไขปญหาน้ํา ในบริบทตําบลลอมแรดของเรา
ตอนนี้เราได คุย กันเรื่องป ญ หาน้ําโดยเฉพาะในเขตทางด านทิ ศเหนื อ พยายามที่ จะแก ไขเรื่อ ง
ป ญ หาน้ําทวม ในความคิดของผมเรานาจะใหความสําคั ญกับ ปลายน้ํา ซึ่งจะเริ่ มจากโรงเรีย น
ลอมแรดจนถึงแมน้ําวัง ทางนี้เปนทางน้ําเดิม แตที่เราแกไขปญ หาตอนนี้ผลักงบประมาณ เป น
การแกปญหาโดยสรางทางน้ําใหมขึ้นมา ทางน้ําเดิมน้ําไหลไปตามทาง ตรงนี้ถาหากวามีการขุด
ลอก ทําเปนแอง ที่พักน้ําเปนตอนๆ มีประตูน้ํา ขุดลอกใหลําน้ํากวางยิ่งขึ้น ตรงนี้ตางหากที่จะทํา
ใหน้ําตางๆ ดานทิศเหนือ ไหลไดสะดวกและรวดเร็วสามารถที่จะแกไขปญหาทั้งหมดทั้งมวล ถา
คิ ดเป น เปอรเซ็น ตต รงนี้ น า จะอยู ที่ 70% ที่ จ ะแก ไขป ญ หาน้ํ าท วม อยากจะขอฝากไว วา ให
ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาทางเดิ น ของน้ํ า ซึ่ งอาศั ย ทางเดิ น ของน้ํ า เดิ ม ขอฝากไว เพี ย งเท า นี้
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอเชิญผูบริหารครับ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - เรียนประธานสภาเทศบาล
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงวาแผนงานที่
ทาน ผอ.สุวิทย คุณชัยมัง ไดกลาวไวนั้น ขณะนี้กําลังจะดําเนินการ ไดคุยประสานงานกับทาง

-16ฝายชางไวแลววา เราจะมีการขุดลอกเพื่อทําเปนแกมลิง และสิ่งกีดขวางก็จะมีการคุยกับชุมชนดวย
เพราะวาเปนปลายน้ํา จะรีบดําเนินการให และขออนุญาตใหทางผูอํานวยการกองคลังไดนําเรียน
ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเงินสะสม ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอเชิญผูอํานวยการกองคลังครับ

นางสาวประภาศรี สายอุดร ผูอํานวยการกองคลัง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวประภาศรี สายอุดร ผูอํานวยการกองคลัง
เทศบาลเมื อ งล อ มแรด ขออนุ ญ าตนํ า เรี ย นชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ เงิ น สะสม ดั ง นี้ การคิ ด เงิ น สะสม
ขอรายงานครั้ ง แรกที่ เราจ า ยเงิ น เมื่ อ วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ 2561 ข อ มู ล เงิ น สะสม ณ วั น ที่
17 มกราคม 2561 เงินสะสมหลังจากหักเขา กสท. ไปเรียบรอยแลว มี 25,491,619.38 บาท
หักสํารองเงินเดือน งบบุคลากร 6 เดือน รวม 13,100,000.- บาท หักสํารองจายเบี้ยยังชีพกรณี
กรม จั ด สรรม าช า ให ป ระช าช น 3 เดื อ น รวม 3 ,0 0 0 ,0 0 0 .- บ าท รวมเงิ น สะสม
9,391,619.38 บาท หักสํารองกรณี สาธารณภั ย 10% จํานวน 939,161.94 บาท ดั งนั้ น
คงเหลื อ เงิน สะสมที่ นํ าไปใช จา ยได ณ วัน ที่ 17 มกราคม 2561 จํ า นวน 8,452,457.44
หลังจากที่ขออนุมัติจายไปแลวเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 เราไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางไป แต
เรายังไมไดจายเงิน ดังนั้นจะตองนํามาคิดใหมเหมือนเดิมคือ เงินสะสมหลังจากหักเขา กสท. ไป
เรี ย บร อ ยแล ว มี 25,491,619.38 บาท หั ก ที่ ส ภาเทศบาลอนุ มั ติ ใ ห จ า ยแต ยั ง ไม ได จ า ย
3,989,000.- บาท หั กสํารองเงิน เดือน งบบุค ลากร 6 เดือน รวม 13,100,000.- บาท หั ก
สํารองจายเบี้ยยังชีพกรณีกรมจัดสรรมาชา ใหประชาชน 3 เดือน รวม 3,000,000.- บาท ดังนั้น
เงิ น สะสมคงเหลื อ 5,402,619.38 บาท หั ก สํ า รองกรณี สาธารณ ภั ย 10% จํ า นวน
540,261.94 บาท ดังนั้นคงเหลือเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 4,862,357.44
บาท และขออนุมัติจายขาดในวันนี้อีก 2,753,000.- บาท ดังนั้น จะคงเหลือเงิน สะสมจํานวน
2,109,357.44 บาท ขอเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอม
แรด ตองขอขอบคุณอีกครั้งที่ไดชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเงินสะสม ตอนนี้ยังคงเหลือเงินสะสมประมาณ
2 ลานกวา ถาเปนไปไดผมอยากจะขอฝายชางไดสํารวจแหลงน้ําแลวนํามาของบจายขาดเงินสะสม
ผมคิดวาคงใชเงินจํานวนไมมาก ขอใหไปสํารวจโดยเร็วเพราะราษฎรเขาเดือดรอน อยา งนอยใน
เรื่ อ งของการดํ า รงชี วิต ของชาวเกษตรกร ที่ มี ก ลุ ม ผู เลี้ ย งโคมากที่ สุ ด บ า นเวี ย ง บ านอุ ม ลอง
บานสบคือ บานดอนทราย ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

-17นายบดินทร เครือนพรัต น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนท านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายบดินทร เครือนพรัตน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอสอบถามทางฝายบริหารในเรื่องของการจัดเก็บ หรือใชขอมูล
ที่มี อ ยู ซึ่ งทางฝ ายบริหารอาจจะไม ชั ด เจน วา ถา เกิด ป ญ หาประเด็ น ของน้ํ า จากแหล ง น้ํ าทาง
ตะวันออกสูง หรือ แหลงน้ําทางตะวัน ตก คือ หนองท วม ฝงไหนสูงกว ากั น จะแกป ญ หาอยางไร
ในกรณีน้ําทวมขังในเขตของเรา การจะใชเครื่องสูบน้ําเราไดเตรียมการไวแลว หรือมีพื้นที่รองรับไว
แลวอยางไรหรือไม นั่นเปนประเด็นที่สอบถามไป อยางไรก็ตามอาจจะไมชัดเจนถาหากวาเราไมมี
ขอมูลอยูแตสิ่งหนึ่งที่เปนวาระที่พวกเราไดคุยกันในที่ประชุมแหงนี้ คือในเรื่องของการขุดลอกราง
ระบายน้ํา ทอระบายน้ํา ซึ่งทานประธานสภาเทศบาลก็ไดใชประโยชนจากแผนที่ของทางฝายชาง
ทางฝายชางก็ไดแจงวาไดทําโครงขายการระบายน้ําในเขตเทศบาลเมืองลอมแรดของเรา ผมเชื่อวา
ในที่ประชุมแหงนี้ทุกคนยอมรับวาปญหาหนึ่งคือเรื่องของปริมาณดินที่ไหลลงไปอยูในทอระบายน้ํา
ขยะที่เขาไปอุดตันในทอระบายน้ํา สิ่งที่ผมอยากจะเรียนขอสอบถามถาหากไดดําเนินการไปแลววา
ทางฝายบริหารจะทํา อยางไร ก็คือเรื่องของปฏิทิน ก็ ไดรับคําตอบไปแลววาไดเริ่มดําเนินการขุ ด
ลอกไปแลว 2 เสน รางแหโครงขายทั้ งหมดจะดําเนิ น การหรือ ไม ถ าทํ าหมด ลงทุน ทําทั้ งหมด
กระจายรายไดใหกับ ชุ มชน และถาหากทํา แลวไดผลสัม ฤทธิ์กอให เกิ ดประสิทธิภาพ น้ํ าไม ท วม
ชาวบานเขาก็จะเห็นประโยชนอยางแทจริงของการขุดลอก แตถาไปขุดลอกรางระบายน้ํา จุดที่ 1
จุดที่ 2 แลวจุดอื่นไมไดทําน้ําก็ไปทวมขังอีกแลวอาจจะมีสิ่งที่ชาวบานเขาวิจารณวาเราแกปญหาไม
ถูกจุด ก็อยากจะถามทางฝายบริหารวา วางแผนไวหรือยังวาปนี้จะทําแค 1 – 2 สาย หรือจะทํา
ทั้งหมด ถาทําทั้งหมดตารางการทําจะทําอยางไร จะใชเงินทั้งหมด จะใชจิตอาสา หรือใชอยางไร
ทําแลวจะปรับปรุง พรอมที่จะรองรับเมื่อไร ปฏิทิน 5 ป ออกมาแลว ทางฝายสมาชิกเราก็อยากจะ
ไดเหมือนกัน วาเราจะทํางานจิตอาสาไปทําการขุดลอกรางระบายน้ํา ทางเทศบาลเตรียมรถไวแลว
สําหรับตัก เตรียมที่จะขนดินไปทิ้ง ทางสมาชิกเทศบาลก็ขอเชิญ ทานไปรวมเปนกําลังใจ ถาเรามี
ตารางก็จะชัดเจนขึ้น ผมคงจะมีคําถามที่จะสอบถามทางฝายบริหารเพื่อใหเกิดเปนรูปธรรมในเรื่อง
ดังกลาวนี้ เพราะวันนี้เองถาหากเราเห็นโครงการแลวไมอนุมัติติดขัดตรงจุดไหนใหกลับไปเริ่มนับ
หนึ่งใหมแลวทางหนวยเหนือซึ่งเขาเปนผูใหงบประมาณมาอาจจะมองวาสภาเทศบาลของเราเปน
ตัวถวง อยางไรเสียทําไปแลวจาก 40 เซนติเมตร เปน แค 80 เซนติเมตร อยางเดีย ว พื้นที่ ที่จะ
รองรับน้ําไหลปากทอที่จะออกสูแมน้ําวังทั้งหมด ทําไดหรือไม เพราะมีเรื่องเวลาวาจะตองรีบ และ
ที่ทางฝายทานผูอํานวยการกองคลังไดเรียนวางบประมาณของเราเหลือนอยมาก ซึ่งผมมองวา กับ
องคกรของเราที่มี ขนาดใหญนั้น เงินสะสมแค 2 ลาน น อยมาก เพราะฉะนั้ น ก็ค งต องอาศัยขี ด
ความสามารถของทางฝายบริหาร 1.ทํางานมีประสิทธิภาพ คือสามารถขุดลอกรางระบายน้ําทั้ง
พื้นที่ไดหรือไม ถาไดจะทําเมื่อไร มีตารางกําหนดเวลาหรือไมอยางไร 2.ในสวนของกิจกรรมที่จะทํา
จะเปนกิจกรรมที่ใชเงินทั้งหมด หรือวาจะมีกิจกรรมจิตอาสา ทางสมาชิกสภาเทศบาลก็อยากจะให
มีกิจกรรมตรงนี้ เพื่อที่จะไดมามีสวนรวมดวยเชนกัน ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอเชิญผูบริหารครับ

-18นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - เรียนประธานสภาเทศบาล
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด สําหรับเรื่องปฏิทินการดําเนินการนั้นผม
ขออนุญาตนําเสนอเปนตนเดือน อยางไรก็ตามจะรีบดําเนินการเพราะถือวาเปนขอมูลนําเรียนชี้แจง
ในการประชุ ม สภาเทศบาล ส วนเรื่ อ งระดั บ น้ํ า นั้ น ขออนุ ญ าตให ท างกองช างได นํ า เรียนชี้แ จง
เพิ่มเติมครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญทางกองชางครับ

นายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิก
สภาเทศบาลเมือ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายจั ก รพงษ พุ ม ไม หั ว หน าฝ า ย
แบบแผนและกอสราง ขออนุญาตนําเรียนชี้แจง สําหรับที่ทานสมาชิกสภาสอบถามเรื่องระดับทอ
ระบายน้ํา ทานางซอย 1 ทานางซอย 3 มีวิธีการอยางไร ขั้นตอนดําเนินงานอยางไร อันดับแรกทา
นางซอย 1 กอ นที่เราจะดําเนินการ เปนเงินงบประมาณ 2.1 ลานบาท ขั้น ตอนดําเนิ น การคื อ
ออกแบบ การประมาณการ ชางตองไปสํารวจเรื่องความยาวของทางทอระบายน้ํา ตอมาเรื่องระดับ
ระดับสําคัญที่สุด ระดับจากไหนบาง ระดับจากผิวถนน และระดับจากบอพัก เราจะใชไมสตาฟวัด
ลงไปที่บอพักเดิม แตละจุด สุดทายก็จะทําโปรไฟลขีดเสนวาเราจะใชลาํ ดับที่เทาไร สมมุติวาเดิมลึก
3.20 เมตร จากจุดเริ่มตนโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ เราก็จะทําการขีดโปรไฟลใหม อาจจะ
เริ่มตนที่ 1.50 เมตร ทายที่ 3.00 เมตร ระดับก็จะตางกัน 1.50 เมตร ตรงนี้เปนตัวกําหนดวาน้ํา
จะไหลหรือไมไหล เราไมไดใชผิวถนนเปนหลัก ผิวถนนเราดูดวยสายตาเราไมรู การทํารางระบาย
น้ําเราใชพื้นระดับเปนหลัก ทานางซอย 3 ก็เชนกัน ดูดวยสายตาแลวดูสูงแตขอเท็จจริงแลวเราใช
ระดับรางระบายน้ําเปนหลัก เมื่อสํารวจออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว ก็ดําเนินการสํารวจวัสดุ ตาม
หลักการชาง ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะทําโดยใชงบประมาณใหนอยที่สุด และใหไดประสิทธิภาพมากที่สุด
ผลผลิตดีที่สุด เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวเมืองเถิน
ประเด็นตอไปที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถามเรื่องขอมูลน้ําทวม ระดับน้ํา ตอนนี้ทาง
เรายังไมมีเครื่องมือใช แตครั้งหนึ่งกรมทรัพยากรน้ําไดมาประชุมที่หองประชุมเทศบาลเมืองลอม
แรด มีคนสอบถามวาระดับ น้ํา แมน้ํา วังและระดับ น้ําหว ยแมฮอ งมีความแตกตางกัน เทาไร กรม
ทรัพยากรน้ํามีเครื่องมือวัดจึงไดทราบวาหวยแมฮองมีระดับน้ําสูงกวาแมน้ําวัง น้ําจึงทวมบานเรือน
ราษฎร นี่เปนขอมูลและเปนเหตุผลหนึ่ง ที่เราตองการทําการขุดลอกหวยแมฮองเพื่อใหมีระดับต่ํา
กวาแมน้ําวัง เนื่องจากหวยแมฮองตื้นเขินมาก มีป ริมาณกิ่ งไมและวัชพืช ตางๆ จํ านวนมาก เป น
ขอมูลใหทางกองชางจะตองดําเนินการขุดลอกตลอดแนวตั้งแตโรงเรียนลอมแรดวิทยาเปนตนไป
จนถึงเขตตําบลเถินบุรี เปนโครงการที่ทางทานปลัดเทศบาลแจงใหทราบ เรียกวาแผวถางทางน้ํา
เรื่องการขุดลอกเพื่อทําแก มลิง ทานทราบหรือไม วาหนองท วม กรมทรัพยากรน้ําไดมาขุด
ลอกเมื่อป พ.ศ. 2559 บริเวณหนองเหนือทั้งหมด ตอนนี้ระดับน้ําที่เห็นในปจจุบันลึก 1.50 เมตร
ภาพรวมหนองทวมทั้งหมดพื้นที่ 119 ไร ถาระดับน้ําลึก 2.0 เมตร สามารถกักเก็บน้ําไดปริมาณ
476,000 คิว แตถาในฤดูน้ํา หลากเรากัก เก็บ น้ําไวจะมีป ระมาณเกือบล านคิว แตหนองทวมมี
ขอเสียตรงคันดินสูงกวาพื้นที่ น้ําจึงอยูในระดับต่ํา และจุดแกมลิงบานลอมแรด กรมทรัพยากรน้ํา
ไดมาขุดลอกเมื่อป พ.ศ. 2557 จุดนี้สามารถรองรับน้ําได 250,000 คิว ลึก 3.0 เมตร

-19สําหรับ หวยแมฮอง หวยบง หวยทราย และอื่น ๆ ทุกห วย ที่ทานสมาชิ กสภาเทศบาลได
เสนอใหมีการขุดลอกนั้น ทางกองชางไดปรึกษากับทางปลัดเทศบาลแลว เราจะดําเนินการหลังจาก
เดื อ นเมษายนนี้ รายละเอี ย ดจะนํ า เรี ย นให ท ราบอี ก ครั้ ง หนึ่ ง แต จ ะดํ า เนิ น การขุ ด ลอก
หว ยแมฮอ งกอ น เนื่ อ งจากวา เปน ปลายน้ํา เมื่ อทํา ตน ทางแล วก็ ตองทํ า ปลายทางให น้ํ าระบาย
ออกไปได จะทําการขุดลอกไปจนถึงเขตตําบลเถินบุรี ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมขอเชิญครับ (ไมมี)
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมวาสมาชิกทานใด เห็นชอบโปรดยกมือ
- และสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
- ไมเห็นชอบ
- งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญผูบริหารครับ

จํานวน 11 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - เรียนประธานสภาเทศบาล
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ขออนุญาตนําเรียน 2 เรื่องดวยกัน เรื่อง
แรกการสํารวจทราย ไดติดตามงานแลว ชวงบานอุมลองถึงบานสบคือ ระยะ 1,800 เมตร ชวงที่
สองจากบ า นสบคื อ บ า นหนองบั ว ถึ งบ า นล อ มแรด ในประเด็ น นี้ ข อให น ายจั กรพงษ พุ ม ไม
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ไดนําเรียนปรึกษากับทานสมาชิกสภาเทศบาล ในการสํารวจนั้น
มีปญหาอยางไรบาง ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอเชิญนายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ไดนําเรียนชี้แจงครับ

นายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิก
สภาเทศบาลเมื อ งลอ มแรดผูท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายจั ก รพงษ พุ ม ไม หั ว หน า ฝ า ย
แบบแผนและกอสราง ขอนําเรียนชี้แจง จากการลงพื้นที่ในการสํารวจทราย จุดที่ ๑ บานอุมลอง
– บานสบคือ ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการสํารวจ ระดับที่เราไดคือ การสํารวจของเรา ระดับที่เราจะ
ตักทรายออก ใชระดับน้ําไหล หมายความวา ระดับน้ําตรงไหน ที่เหนือจากน้ําขึ้นมาเอาออก ถาใต
ระดับน้ําลงไปไมเอาออก 1.ในเรื่องของระยะเวลา 2.ปริมาณทราย 3.จํานวนคิวทรายที่ได นอย
หรือมาก อยากจะปรึกษาในที่ประชุมวา จุดที่ ๒ ตั้งแต หลังรานเถินธวัชยนตไปสะพานลอมแรด
จนถึงสะพานบานเหลา จุด นี้มีน้ําไหลมีท รายเปนจุดๆ ทางหลักการชางจะสํารวจตั้งแตจุด STA
0.00 – STA 100.00 ในการสํารวจในกรณีที่ไมมีเลย แตเราก็ตองมีการลงพื้นที่ การลงพื้นที่ใน
แมน้ํา เราจะตองลงไปทั้งหมด 8 จุด คือ บน ลาง กลาง ริมฝงแมน้ํา เป นแนวไปทุกๆ 25 เมตร
การสํารวจแบบนี้ทําใหชา ผมก็เลยขอปรึกษาวา ถาเปนการสํารวจเฉพาะจุดที่มีทราย หรือเปนสัน
ดอนทรายเทานั้นไดหรือไม ถาเฉพาะสันดอนทรายเทานั้น เราจะรูไดเลยวาทรายที่เปนสันดอนที่อยู

-20ตามแมน้ําตรงไหนมีปริมาณทรายเทาไร จะดีกวาสํารวจทั้งหมด แตจะมีบอกระยะ ก็เลยขอปรึกษา
วาถาเปนในแนวทางนี้จะทัน สามารถดําเนินการได รูปริมาณทรายไดเร็ว เพราะเราใชระดับน้ําไหล
เปนแนวศูนยศูนยที่เหนือน้ําขึ้นมาเทานั้นที่เอาออก ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิ ก ท า นใดมี ญั ต ติ ห รื อ เรื่อ งอื่ น ๆ ที่ จ ะเสนอที่ ป ระชุ ม ในระเบี ย บวาระนี้ ห รื อ ไม
ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรี ย นท า นประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอ มแรดผูท รงเกียรติทุกท าน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ประเด็นก็คือ จะตองขออนุญ าต ที่ผมเคยพูดวามีอยู 3 แบบ
แบบแรกคือตางตอบแทน กระบวนการก็คือ เราใหผูรับเหมา ไมตองเสียคาจาง เทศบาลไมไดเสีย
อะไร แตเราจะตอ งคํานวณปริมาณทราย และออกแบบ เสนอกรมเจาทา เพื่อ จะให กรมเจาท า
เห็นชอบ เมื่อ กรมเจาทาเห็นชอบ ก็จะสงเรื่องไปยังผูวาราชการจั งหวัดให อนุญ าต ถ าเราสํ ารวจ
ทั้งหมด หรือวาจะสํารวจอยางไรผมไมแนใจ แตผลก็คือเราจะเสนอกรมเจาทาเพื่อไปพิจารณา แต
ถาเปนในกรณีที่เราใชงบประมาณเอง ผมคิดวาระดับการออกแบบ หรือการคํานวณเพื่อออกแบบ
เขาคงจะไมเนนหนักมากนัก เพราะเราใชเงินของเราเอง ก็ขึ้นอยูกับวาเราจะใชเงินของเราเอง หรือ
เราจะใชแบบตางตอบแทน ถาเราใชแบบตางตอบแทน การออกแบบก็คงจะตองชัดเจน ไมใชวา
บอกวามี 1 แสนคิว แตจริงๆ แลวมีประมาณ 3 – 4 แสนคิว แบบนี้คิดวากรมเจาทาคงจะไมยอม
เพราะฉะนั้นเราจะตองออกแบบคอนขางที่จะชัดเจน แตถาเราจะทําเอง มีงบประมาณอยู 1 ลาน
บาท จะขุด มีทรายอยูที่เทาไร ใชเงินของเราเองก็คงนาจะไมมีปญหา เพราะฉะนั้น การสํ ารวจจะ
เปนแบบไหนก็ตาม ขึ้นอยูกับวาเราจะของบประมาณที่ใคร จะทําแบบไหน เปนประเด็นหลักกอน
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอเชิญผูบริหารครับ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - เรียนประธานสภาเทศบาล
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ตามที่ทานเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ ไดชี้แนะ
ในประเด็นนี้ ผมจะสอบถามไปยังกรมเจาทาวากรณีนี้จะตองทําอยางไร จะถูกระเบียบของกรมเจา
ท าหรือไม ถา เกิดทําไดเหมือ นที่ทางหัวหนาฝายไดแนะนําก็ ดําเนินการ ถาไมไดก็สํารวจทั้ งแนว
และในโอกาสนี้ขออนุญาตนําเสนอเรื่องของอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองลอมแรด ทางเทศบาล
เมืองลอมแรดไดทําหนังสือแจงไปยังทางผูรับจางเมื่อสัปดาหที่แลว วันพรุงนี้เปนวันสุดทาย ถาทาง
ผูรับจางไมตอบกลับ มา ก็จะแจงยกเลิกสัญญา และในสวนเงินที่เหลือนั้นผมไดมอบหมายให ทาง
ผูอํานวยการกองคลังใหไปปรึกษาทาง กสท. วาจะมีขั้นตอนการดําเนินการอยางไรตอไป เพราะยัง
มีสวนที่ยังไมไดเบิกอีกเปนจํานวน 22 ลานบาท สรุปแลวโอกาสที่จะยกเลิกสัญญานั้น คิดวาตอนนี้
เป น 100% ขอนํ าเรีย นเพื่ อ ปรึ ก ษาสภาเทศบาลวาหลั ง จากยกเลิ ก สั ญ ญาแลว จะต องมี ก าร
คํานวณพื้นที่ที่เหลือ วาจริงๆ แลวเหลืออยูเทาไร อยากจะขอความอนุเคราะหจากสภาเทศบาล ได
ให ตัว แทนสมาชิ กสภาเทศบาลเข ารวมสั งเกตการณ วาทางกองช า งเทศบาลมี คํ า นวณอย า งไร
โปรงใสหรือไม ขอบคุณครับ

-21ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ
นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพและทาน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิ ก
สภาเทศบาลเมืองลอมแรด เนื่องจากเรามีงบประมาณจัดซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงานที่ไดกันไว ถายัง
ไมไดจัดซื้อ หรือวาใกลจะหมดเวลา ขอเสนอใหนํามาจัดซื้อเกาอี้ประชุมสภาเทศบาล เนื่องจากวา
บางตัวมีการชํารุดจากการใชงาน หรือวามีระเบียบการใชอยางไร ขอรบกวนชี้แจง ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณครับ
- เชิญผูบ ริหารครับ
นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - เรียนประธานสภาเทศบาล
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด มีครุภัณฑบางรายการที่กันงบประมาณ
ไวเบิกเหลื่อมปไว เชน เครื่องเสียงหองประชุมสภาเทศบาล มีอายุ 1 ป หากจะเกินเวลา 1 ป ก็จะ
นําเรียนพูดคุยในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ
นายสนั่น กั นชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมื องลอมแรด - เรียนท านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และ
ท า นสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายสนั่ น กั น ชาติ
รองประธานสภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรด สื บ เนื่ อ งมาจากเทศกาลป ใหม เมื อ ง วั น ที่ 12 – 13
เมษายน 2561 วันที่ 12 เมษายน 2561 เปนวันผูสูงอายุ รูสึกวางานจะคอนขางเงียบไปเล็กนอย
ดวยหลายๆ ปจจั ยประกอบกัน เชน ปจจัยเรื่องของเวลา เรื่องของอากาศ ตอนกลางวันรอนมาก
จึงตองจัดกิจกรรมชวงเวลา 17.30 น. กวาจะเริ่มงานก็ลวงเลยไปเวลา 18.00 น. โดยธรรมชาติ
ของผูสูงอายุจะอยูรวมงานได 1 – 2 ชั่วโมง ในวันดังกลาวก็ขอยกยองชื่นชมนักเรียนผูสูงอายุที่ได
รวมตัว รวมกลุมกัน รวมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นไปไดดวยดี ตอไปเราจะแกไขปญ หาอยางไรก็ขอนํา
เรียนทางฝายผูบริหารไววา ในโอกาสตอไปจะทําอยางไรไมใหงานวันผูสูงอายุนั้นเงียบเหงา ตอไป
วั น ที่ 13 เมษายน 2561 ก็ เป น ที่ น าชื่ นชมยิน ดี ในความคิ ดของผมคิ ดว าวัน ที่ 13 เมษายน
2561 จะแยกวาวันที่ 12 เมษายน 2561 แตเมื่อไปถึงบริเวณสถานที่เปดงาน โรงเรียนบานเหลา
เห็ น พลั งมวลชน 14 หมู บ า น มารวมใจกัน อาจจะด ว ยจิ ต สํ า นึ ก หรื อ ด วยงบประมาณที่ เรา
สนับสนุนไป และแนวความคิดที่วาในโอกาสตอไปนั้น เราจะทําอยางไรใหดียิ่งขึ้นกวาในปนี้ และขอ
ชื่น ชมฝา ยบริห าร รวมถึงพนัก งาน และลู ก จ าง ที่ ได รวมแรงรวมใจกั น ก็ ขอฝากไว เพี ย งเท า นี้
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกทานใดตองการจะเพิ่มเติมอีกหรือไม (ไมมี)
- หากไมมี ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุกทาน ผูบริหาร ตลอดจนหัวหนากอง
เจาหนาที่เทศบาลเมืองลอมแรด ที่ไดใหความรวมมือ ที่ไดเสียสละเวลา เพื่อพี่นองประชาชนชาว
เทศบาลเมืองลอมแรด การประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป
พ.ศ. 2561 สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีขอปดการประชุม ขอบคุณครับ
ที่ประชุม
ปดประชุมเวลา 12.05 น.
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(ลงชื่อ)

ตันติกร สาลี ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายตันติกร สาลี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ดารุณี บุญสง ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวดารุณี บุญสง)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

จารุณี โพธาชัย ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางจารุณี โพธาชัย)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

นรินทร หวงไธสง ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายนรินทร หวงไธสง)
ปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบถูกตอง
(ลงชื่อ)

เพียงใจ เสริมพานิช ประธานกรรมการฯ
(นางเพียงใจ เสริมพานิช)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

(ลงชื่อ)

ทองเภา วงศฟู กรรมการฯ
(นางทองเภา วงศฟู)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

(ลงชื่อ)

จิไรรัตน หลอวิไล กรรมการฯ/เลขาฯ
(นางจิไรรัตน หลอวิไล)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

เทศบาลเมื อ งล อ มแรด ได มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาฯ สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เรียบรอยแลว ในวันที่ 30 พฤษภาคม
2561
ลงชื่อ

ธนกร ปกรณสกุล .
(นายธนกร ปกรณสกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

