
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปี 255๙ 

วันจันทร์ที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ.255๙ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

*********************************** 
รายนามผู้มาประชุม 

1. นายชาญยุทธ ไชยานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
2. นายธนบัตร จักร์ค า  รองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
3. นายมงคล ช านาญการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
4. นางล าดวน จินา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
5. นายสุวรรณ ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
6. นายสุธรรม จ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
7. นายบุณยภู บุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
8. นายไพโรจน์ ดวงชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
9. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
10. นายวสันต์ วรรณมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
11. นายพินิจ จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
12. นายธนา แก้วจักร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
2. นายมงคล  แผ่นค า  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
3. นายสุนันท์     เกษณา  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
4. นายมนู  โลชา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
5. นายธีรชัย ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
6. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาล 
7. นางนิชชยา อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายณรงค์ เครือไหม ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นายกรุงทอง สิงห์โทราช นายช่างโยธา 
11. นายจีรยุทธ วงเวียน  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 
12. นางนิตยา ไชยสงัด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
13. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
14. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชน 
15. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธา 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 255๙ เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวดมนต์
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1  ประจ าปี 255๙         
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 
   
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประธานสภา ประจ าปี ๒๕๕9 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ทุกท่านตรวจรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล แล้วหากมีข้อความใดผิด หรือที่จะต้องแก้ไขเชิญเสนอที่ประชุม 
เพ่ือท าการแก้ไขข้อความได้นะครับ เพ่ือให้ที่ประชุมรับรองต่อไป ขอให้ทุกท่านเปิดไป
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 4 เพ่ิมค าว่า ที่ประชุม หน้าค าว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ และหน้าที่ 4 
ก็เช่นกันครับ มติที่ประชุม ก็เติมค าว่า ที่ประชุม หน้าค าว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ และ
หน้าที่ 7 ก็เช่นกันครับ เพ่ิมค าว่า ที่ประชุม หน้าค าว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ หน้าที่ 9 
นับจากบรรทัดล่างสุด บรรทัดที่ 6 ตัดค าว่า ผู้ ออก เติมค าว่า สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ และมติที่ประชุมก็เช่นกัน เพ่ิมค าว่า ที่ประชุม หน้าค าว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ 
และหน้าที่ 10 ก็เพ่ิมค าว่า ที่ประชุม หน้าค าว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ หน้าที่ 11 ตรง
ค าพูดขอกระผม บรรทัดที่ 4 ตัดค าว่า แจ้ง ออก เติมค าว่า บอก แทน เพ่ิมค าว่า อีก
ทีหนึ่ง และ ตัดค าว่าน้ าแล้งฝนแล้งออก เติมค าว่า เนื่องจากปริมาณน้ าฝนในปีที่ผ่าน
มาน้อยมาก 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ขอเพ่ิมหน้า 11 ตรงค าพูดของกระผม ถนน ค.ส.ล. เลียบฝั่ง

แม่น้ ายาว เติมค าว่า แม่น้ ายาว หลังค าว่า ฝั่ง ครับ 
นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ขอแก้ไขหน้าที่ 10 ค าพูดของกระผม บรรทัดที่ 3  เติมค าว่า 

เขต หน้าค าว่า บ้านแม่ฮวก และแก้ไขค าว่า เก็บกันน้ าไว้ใช้ เป็น เก็บกักน้ าไว้ใช้ครับ 
นายธนา  แก้วจักร์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ขอแก้ไข หน้าที่ 15 ครับ ค าพูดของกระผม บรรทัดที่ 8 แก้ค า

ว่า สองพันกว่าบ้านบาท เป็น สองพันกว่าล้านบาทครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ขออนุญาตแก้ไข ค าพูดของกระผม หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 4 แก้ค าว่า ต า แก้ไขเป็น 

ค า และบรรทัดที่ 9 ตัดไม้ยามกออก และตัดค าว่า และออกครับ จะได้ใจความว่า ใน
เมื่อสมาชิกสภาหลายท่านน าเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ต้องขอขอบคุณ ต่อไป บรรทัดที่ 
18 เริ่มตรงค าว่า ทักท้วง เป็น ตัดค าว่า ใช้วิจารณญาณ ออก เปลี่ยนเป็น พิจารณา 
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และบรรทัดที่ 21 ตัดค าว่า ช่วง ออก เติมค าว่า เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และต่อไป 
ตัดค าว่า สอง เปลี่ยนเป็น อันดับรองลงไป ต่อไปบรรทัดที่ 16 งบประมาณ แก้ไข
เป็นสี่สิบห้าล้านบาท ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภา ในการแก้ไขในบันทึกรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลไหล่หินสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๕9 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 
2559 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุม และรับรอง
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
จ านวน 12 เสียง    ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  - เรื่องพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2559  

และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา   ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2559  

และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  
ในการประชุมในวันที่ เป็นการประชุมของสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2559     
สภาจะต้องก าหนดอีก 3 สมัย และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปี 2560 ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ก าหนดประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2558 
ที่ผ่านมา ดังนี้ 
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  1 ตั้งแต่ วันที่  1 กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  28 

กุมภาพันธ์ 2558  มีก าหนด 28 วัน 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่          

30 พฤษภาคม 2558 มีก าหนด 30 วัน 
3.  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 30 

สิงหาคม 2558 มีก าหนด 30 วัน 
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่        

30 พฤศจิกายน 2558 มีก าหนด 30 วัน 
5. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.2559  (ปี

ถัดไป) ก าหนดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2559 มีก าหนด 29 วัน 

  ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2559 เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านได้
เสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาครับ 

นายธนา  แก้วจักร์ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา เสนอให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2559 เป็นห้วงเดือนเหมือนของปี 

2558 คือ 
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559 ถึงวันที่ 29 

กุมภาพันธ์ 2559  มีก าหนด 29 วัน 
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2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ตั้ งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่          
30 พฤษภาคม 2559 มีก าหนด 30 วัน 

3.  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 
สิงหาคม 2559 มีก าหนด 30 วัน 

4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4 ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่        
30 พฤศจิกายน 2559 มีก าหนด 30 วัน 

5. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.2559  (ปีถัดไป) 
ก าหนดตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2560         
มีก าหนด 28 วัน 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา พิจารณาการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2559 และก าหนดวันเริ่ม

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีก
หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีพ.ศ.2559 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้  
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559 ถึงวันที่ 29 

กุมภาพันธ์ 2559  มีก าหนด 29 วัน 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ตั้ งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่          

30 พฤษภาคม 2559 มีก าหนด 30 วัน 
3.  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 

สิงหาคม 2559 มีก าหนด 30 วัน 
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่        30 

พฤศจิกายน 2559 มีก าหนด 30 วัน 
5. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.2559  (ปีถัดไป) 

ก าหนดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มี
ก าหนด 28 วัน 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   
พ.ศ.2559 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไปดังนี้  
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559 ถึงวันที่ 29 

กุมภาพันธ์ 2559  มีก าหนด 29 วัน 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่          

30 พฤษภาคม 2559 มีก าหนด 30 วัน 
3.  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 

สิงหาคม 2559 มีก าหนด 30 วัน 
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่        

30 พฤศจิกายน 2559 มีก าหนด 30 วัน 
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5. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  สมัยแรก ของปี พ.ศ.2559          
(ปีถัดไป) ก าหนดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2560 มีก าหนด 28 วัน 

  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  - เรื่องท่ีเสนอใหม่  
  - ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕

9  ดังนี้ 
 4.๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณทางไปโรงเรียนบ้านแม่ฮวก หมู่
ที่ 3 จ านวน 17,000.- บาท 
 4.2 โครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น บ้านมะกอก -นาบัว หมู่ที่ 4 จ านวน 
55,000.- บาท 
 4.3โครงการวางท่อระบายน้ าทางไปบ่อขยะหมู่ที่ 4จ านวน 27,500.- 
บาท 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภา  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  ขอเชิญท่านรอง

นายกชี้แจงญัตติครับ 
นายมลคล  แผ่นค า - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณาโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ดังมีรายการดังนี้ 
  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางไปโรงเรียนบ้าน
แม่ฮวก  

  หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
งานถนน – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางไปโรงเรียนบ้านแม่
ฮวก  หมู่ที่   3  จ านวน 17,๐๐๐.- บาท 

  เหตุผล เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9    ในรายจ่ายของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้ก าหนดรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทงานถนน –   โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางไปโรงเรียนบ้านแม่ฮวก หมู่ที่   3  ไว้ เนื่องจาก 
บริเวณถนนทางไปโรงเรียนบ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3  ทรุดตัวและเกิดความเสียหาย ไม่
สะดวกต่อการสัญจรไปมาของชาวบ้าน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ดังกล่าว  ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ใน   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทงานถนน  – โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางไปโรงเรียนบ้านแม่ฮวก จ านวน 17,๐๐๐.- 
บาท 
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  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ไปตั้ง
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้   

โอนลด แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  งบประมาณ
ตั้งไว้ตั้งไว้  150,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 68,844.00.- บาท 
โอนลดเป็นเงิน  17 ,000. - บาท  งบประมาณคงเหลือหลั ง โอนเป็น เงิน 
51,844.00.- บาท   

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทงานถนน 
รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางไปโรงเรียนบ้านแม่
ฮวก หมู่ที่   3  โอนเพิ่ม  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน 17,๐๐๐.- บาท 
รวมเป็นเงินโอนเพิ่มท้ังสิ้น 17,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

2.โครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น บริเวณบ้านมะกอก - นาบัว  
หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
งานสร้างบ่อน้ าตื้น – โครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น บริเวณบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4  
จ านวน 17,๐๐๐.- บาท   

เหตุผล เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9    ในรายจ่ายของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้ก าหนดรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทงานสร้างบ่อน้ าตื้น –   โครงการ
ก่อสร้างบ่อน้ าตื้น บริเวณบ้านมะกอก – นาบัว หมู่ที่   4  ไว้  เนื่องจาก ฤดูแล้งของ
ทุกปีบ้านมะกอก – นาบัว จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ าใช้ส าหรับประชาชนใน
หมู่บ้าน การสร้างบ่อน้ าตื้นนี้จะช่วยกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า นอกจากนี้ยัง
ช่วยในการกรองน้ าเพ่ือใช้ในหมู่บ้าน ท าให้ชาวบ้านมีน้ าสะอาดใช้ต่อไป ดังนั้นจึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทงานสร้างบ่อน้ าตื้น   –   โครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น บริเวณบ้าน
มะกอก – นาบัว หมู่ที่   4  จ านวน  55,๐๐๐.- บาท 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ไปตั้ง
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้   

โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     - โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  งบประมาณตั้งไว้  
30,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000.- บาท โอนลดเป็นเงิน    
30,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 0.- บาท   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
หมวดหมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     - โครงการค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดท า



 

 (นิตยา/D/งานธุรการ/งานสภา) (8 พฤษภาคม 2558) 

- 7 - 

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน  งบประมาณตั้งไว้  30,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 30,000.- บาท โอนลดเป็นเงิน    25,๐๐๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 5,000.- บาท   

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ โครงการ
ก่อสร้างบ่อน้ าตื้น บริเวณบ้านมะกอก – นาบัว หมู่ที่   4   โอนเพิ่ม  เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  เป็นเงิน 55,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น 55,๐๐๐.- 
บาท (ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

3. โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณทางไปบ่อขยะ หมู่ 4  
หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
งานวางท่อระบายน้ า – โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณทางไปบ่อขยะ หมู่ 4   
จ านวน  27,5๐๐.- บาท   

เหตุผล เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9    ในรายจ่ายของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้ก าหนดรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน          และสิ่งก่อสร้าง ประเภทงานวางท่อระบายน้ า– 
โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณทางไปบ่อขยะ หมู่ 4 ไว้  เนื่องจาก บริเวณทางไป
บ่อขยะ หมู่ที่ 4 นั้น เมื่อถึงฤดูน้ าหลากมีน้ าท่วมขังและมีการกัดเซาะแนวถนน 

เนื่องจากไม่มีทางระบาย ก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งเส้นทางนั้นเป็นทาง
สัญจรไปยังพ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้าน ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ใน   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทงานวางท่อ
ระบายน้ า   –   โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณทางไปบ่อขยะ หมู่ 4 จ านวน  
27,5๐๐.- บาท 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ไปตั้ง
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้   

โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
วันเทศบาลประจ าปี 2559  งบประมาณตั้งไว้  30,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 30,000.- บาท โอนลดเป็นเงิน   25,๐๐๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 5,000.- บาท   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งาน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
หมวดหมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     - โครงการค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน  งบประมาณตั้งไว้  30,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 5,000.- บาท โอนลดเป็นเงิน    2,๐๐๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 3,000.- บาท 

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน   หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  งบประมาณตั้งไว้ตั้งไว้  
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150,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 51,844.00.- บาท โอนลดเป็น
เงิน 500.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 51,344.00.- บาท   

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ โครงการ
วางท่อระบายน้ า บริเวณทางไปบ่อขยะ หมู่ 4    โอนเพิ่ม  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  เป็นเงิน  27,5๐๐.- บาท รวมเป็นเงินโอนเพิ่มทั้งสิ้น 27,5๐๐.- 
บาท       (สองหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) 
และการจ่ายเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ดล าปา งอนุ มั ติ แ ล้ ว  ประกอบระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่   ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการเหตุผล
และค าชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา  ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงญัตติเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ ประจ าปี 

2559 จ านวน 3 โครงการ  
 ๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณทางไปโรงเรียนบ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 
จ านวน 17,000.- บาท 
 2. โครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น บ้านมะกอก -นาบัว หมู่ที่  4 จ านวน 
55,000.- บาท 
 3. โครงการวางท่อระบายน้ าทางไปบ่อขยะ หมู่ที่ 4 จ านวน 27,500.- บาท 
มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับญัตติในระเบียบวาระนี้หรือไม่ครับ 
ขอเรียนเชิญครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จ านวน 3 โครงการ  
 ๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณทางไปโรงเรียนบ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 
จ านวน 17,000.- บาท 
 2. โครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น บ้านมะกอก -นาบัว หมู่ที่  4 จ านวน 
55,000.- บาท 
 3. โครงการวางท่อระบายน้ าทางไปบ่อขยะ หมู่ที่ 4 จ านวน 27,500.- บาท 
ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
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ที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน 3 โครงการ  
 ๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณทางไปโรงเรียนบ้านแม่ฮวก  หมู่
ที่ 3 จ านวน 17,000.- บาท 
 2. โครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 จ านวน 
55,000.- บาท 
 3. โครงการวางท่อระบายน้ าทางไปบ่อขยะหมู่ที่ 4 จ านวน 27,500.- 
บาท 
จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออก เสียง  0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.1 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
ส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา   จ านวน 60,0๐๐.- 
บาท 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา 5.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
ส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา   จ านวน 60,0๐๐.- 
บาท  ขอเชิญท่านรองมงคล แผ่นค า รองนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายมงคล  แผ่นค า - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ดังมีรายการดังนี้ 
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา 
หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ – อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา  จ านวน 60,๐๐๐.- บาท  เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
1. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายเข้าซ้อน-แม่ฮวก จ านวน 3 จุด 2. ย้ายเสา
ไฟฟ้าจากสามแยกกู่ครูบามหาป่าเจ้าไปยังฝั่ งตรงข้ามกู่ครูบามหาป่าเจ้า 
รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เหตุผล เนื่องด้วย สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน  มีมติเห็นชอบให้โอน
งบประมาณตามมติที่ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559  
เห็นชอบให้โอนงบประมาณอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคาจ านวน 
121,000.- บาท เพ่ือด าเนินการ1. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายเข้าซ้อน-
แม่ฮวก จ านวน 3 จุด 2. ย้ายเสาไฟฟ้าจากสามแยกกู่ครูบามหาป่าเจ้าไปยังฝั่งตรง
ข้ามกู่ครูบามหาป่าเจ้า รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น    
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เนื่องจาก เทศบาลต าบลไหล่หิน ได้รับหนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอเกาะคา  เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้า  ยอดรวมทั้งสิ้น 
180,928.52. - บาท ซึ่ งยอดเงินเ พ่ิมขึ้นจากยอดเดิม เป็นจ านวนเงิน 
60,000.00.- บาท เดิมเบื้องต้นได้รับการประสานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เป็นเงิน 121,000.00.- บาท ต่อมาการไฟฟ้าได้แจ้งหนังสือ  เรียกเก็บเงิน
ค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงิน 180,928.52.00. - บาท และ
ได้ท าการจ่ายไปแล้วนั้นเป็นจ านวนเงิน 26,951.72.- บาทแต่ยังขาดงบประมาณ
อีก 60,000.00.- บาท เพื่อจ่ายสมทบในการย้ายเสาแรงสูงบ้านไหล่หินหน้าสาม
แยกกู่ครูบามหาป่าเจ้า หมู่ที่ 2 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง  ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความเห็นชอบโอนงบประมาณเพ่ิมเติม ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ -
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จ านวน 60,000.- บาท 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขอความเห็นชอบโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 
ดังนี้ 

โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง   หมวดงบกลาง  ประเภท  ส ารอง
จ่ายเงิน งบประมาณตั้งไว้  400,8๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
196,300.- บาท โอนลดเป็นเงิน 60,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
เป็นเงิน 136,300.- บาท  รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 60,๐๐๐.- บาท  (หก
หม่ืนบาทถ้วน) 

 โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบเงินอุดหนุน หมวด       
เงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเกาะคา  โอนเพิ่มเป็นเงิน 60,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินโอนเพิ่ม
ทั้งสิ้น 60,๐๐๐.- บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง   ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗
(๘) และการจ่ายเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางอนุมัติแล้ว 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการ
เหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมขออ่านทวนข้อความครับ  เนื่องจาก เทศบาลต าบล

ไหล่หิน ได้รับหนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา  เรื่อง แจ้ง
ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้า  ยอดรวมทั้งสิ้น 180,928.52. - บาท ซึ่งยอดเงิน
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เพ่ิมข้ึนจากยอดเดิม เป็นจ านวนเงิน 60,000.00.- บาท ซึ่งกระผมคิดว่าการแจ้ง
ยอดเงินดังกล่าว ควรจะมีหนังสือแจ้งยืนยันให้สมาชิกสภาได้ใช้พิจารณาเป็น
หลักฐานของการไฟฟ้าที่แจ้งมาครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
ปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่านครับ ให้ ผอ.กองช่าง ถ่ายเอกสารหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคเพ่ือแจกให้สภาโดยด่วนครับ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา เรารอส าเนาหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสักครู่เพราะยอดเงินเพ่ิมสูง

พอสมควรครับ ซึ่งเราต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมกับการไฟฟ้า  
ทุกท่านได้รับส าเนาหนังสือการแจ้งค่าใช้จ่ายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ าเภอเกาะคาแล้ว ส่วนที่ 1 งานขยายเขตไฟฟ้าบ้านหมู่ 2 จ านวน 153,976.80 
บาท ส่วนที่ 2 ขยายไฟฟ้าบ้านแม่ฮวก 26,951.72  บาท มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบเงิน
อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเกาะคา   จ านวน 60,0๐๐.- บาท โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา   จ านวน 
60,0๐๐.- บาทจ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออก เ สี ย ง   0 
เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๖ - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

1. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ชนิด
แยกส่วน ติดผนัง ขนาด 30,000 บีทียู ชนิดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จ านวน 
1 เครื่อง เป็นเงิน 37,000.- บาท  

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ชนิด
แยกส่วน ติดผนัง ขนาด 30,000 บีทียู ชนิดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จ านวน 
1 เครื่อง เป็นเงิน 37,000.- บาท เรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ 

นายมงคล  แผ่นค า - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณาโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ดังมีรายการดังนี้ 
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ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ในหมวด
ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน - เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง 

หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน – เครื่องปรับอากาศจ านวน 1 
เครื่อง   

เหตุผล เนื่องด้วย เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9    ในรายจ่ายของแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน ในหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้า –   เครื่องปรับอากาศจ านวน 
1 เครื่อง   ไว้  เนื่องจาก กองช่างเทศบาลต าบลไหล่หินมีพ้ืนที่ในการท างานคับ
แคบ ไม่สะดวกทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อประสานงาน  ดังนั้นทางกองช่างจึง
ได้ก่อสร้างส านักงานใหม่ข้ึนเพื่อรองรับการใช้บริการดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้อง
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ ส านักงานที่สร้างขึ้นใหม่  ดังกล่าว  ดังนั้นจึงขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์ส านักงาน – โครงการเครื่องปรับอากาศ 30,000 บีทียูจ านวน 1 เครื่อง
เป็นเงินจ านวน  37,๐๐๐.- บาท 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 –
เครื่องปรับอากาศ เพ่ือจ่ายเป็นเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน ติดผนัง ขนาด 
30,000 บีทียู ชนิดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณส านัก
งบประมาณ ณ เดือน มีนาคม 2558 รายการที่ 10.9 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน – โครงการเครื่องปรับอากาศ 
30,000 บีทียูจ านวน 1 เครื่องเป็นเงินจ านวน  37,๐๐๐.- บาท ดังนี้   

โอนลด แผนงานงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  งบประมาณตั้งไว้ตั้งไว้  3๗,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๓๗,000.00.- บาท ในงบส านักปลัด 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ – รายการเครื่องปรับอากาศ 30,000 บีทียู 
จ านวน    1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกองช่าง โอนเพิ่ม เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 
37,000.- บาท (สามหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ระเบียบข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง      ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗
(๘) และการจ่ายเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางอนุมัติแล้ว ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
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ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการ
เหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ในระเบียบวาระนี้คณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน ติดผนัง ขนาด 30,000 บีทียู ชนิด
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,000.- บาท มีท่าน
ใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามหรือไมค่รับ เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ชนิด
แยกส่วน ติดผนัง ขนาด 30,000 บีทียู ชนิดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,000.- บาท โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน  หมวดครุภัณ ฑ์ ประ เภทครุภัณฑ์ส านั กงาน  รายการ 
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน ติดผนัง ขนาด 30,000 บีทียู ชนิดฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,000. - บาท จ านวน 12 
เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออก เสียง  0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

1. ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลไหล่หิน 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา  ในระเบียบวาระนี้เป็นการขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลไหล่หิน ขอ

เรียนเชิญท่านรองมงคล แผ่นค า ชี้แจงครับ 
 นายมงคล  แผ่นค า - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังมีรายการดังนี ้
     ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลไหล่หิน  
     หลักการ  ขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลไหล่หิน 

เหตุผล  เนื่องด้วยปัจจุบันเทศบาลต าบลไหล่หินก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ โดยสังเกตจากข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุที่มาขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในปี 
2559 มีจ านวนมากถึง 1,024 ราย เพ่ือด าเนินการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ให้ได้เข้าถึง
สวัสดิการของรัฐได้มากขึ้น งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
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และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ)  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ใช้ภูมิปัญญาอย่างเต็ม
ศักยภาพ และให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของผู้สู งอายุ  
เสริมสร้างยกระดับความเข้มแข็ง  สร้างภูมิคุ้มกันของสถาบันครอบครัว  สถาบันทาง
สังคม  ด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  และส่งเสริมการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือขจัดปัญหาสุขภาพจิต ลดภาวะซึมเศร้า ส่งเสริมทักษะการ
แสดงออก  มีเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนทางด้านภูมิปัญญา 
ด้านอาชีพ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

ข้อกฎหมาย  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน มาตรา 51 (6) และ (7) เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรม ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขอความ
เห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ  ตามหลักการเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดพิจารณา 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา  ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกท่านจะมีข้อซักถามหรือไม่ เชิญครับ 
นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ ส าหรับการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามที่กระผมได้รับฟังค าถาม

ชาวบ้านบางคนที่ไม่เข้าใจได้สอบถามว่าพาผู้สูงอายุมาเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเรียนชั้น
อะไร ผมก็ได้อธิบายไปว่าไม่ใช่การเรียนหนังสือ จึงอยากให้เปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับ
การด าเนินกิจกรรม เปลี่ยนเป็นกลุ่ม หรือศูนย์ ได้ไหมครับ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ และขอขอบคุณท่านที่ได้สอบถาม

มา ในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุจริงๆแล้วเขาดูที่กิจกรรม กิจกรรมของโรงเรียนคือ
การให้ความรู้ ความสุข ความสนุกสนาน ให้ผู้ที่เข้าโรงเรียนได้รับในสิ่งที่ถูกที่ควร  ว่า
มีความจ าเป็นอะไร ควรจะเพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องอะไร เช่น เรื่องสุขภาพ จะเชิญ
วิทยากร หรือครู ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ เรื่อง การกิน การออกก าลังกาย การดูแล
สุขภาพ นอกจากนั้นยังให้ความรู้เรื่องการอยู่อย่างมีความสุขทั้งสุขภาพกายและใจท า
กิจกรรมที่เหมาะสม เช่น การจักสาน น าเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ เพ่ือป้องกันโรค
ซึมเศร้า ไม่เหงา ไม่เครียด ที่ส าคัญท าให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะกันในหลายๆหมู่บ้าน 
เป็นศูนย์รวมให้แก่ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นแล้วยังให้ความรู้เรื่องทั่วไปในเรื่องการบ้าน
การเมือง การเสริมเรื่องฟังเทศน์ฟังธรรม แต่ที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมาหรือว่าท่าน
ผู้สูงอายุบางท่านบางรายได้สอบถามนั้น ซึ่งเป็นการมองไปที่ค าว่าโรงเรียน เช่น 
โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ซึ่งเป็นแนวความคิดว่าตั้งแต่เกิดพูดค าว่าโรงเรียนก็
คือการสอนเป็นชั้นเรียน แต่โรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นโรงเรียนครับแต่ไม่เป็นชั้นเรียน
เป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้เช่นกัน กิจกรรมทุกอย่างเป็นการให้ความรู้ ความสุขแก่ผู้ที่
เป็นนักเรียน       ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นสถานที่พักฟ้ืน ชมรมผู้สูงอายุ หรือจะเรียก
อะไรก็ได้แต่ความเห็นโดยรวมแล้วใช้ค าว่าโรงเรียนเหมาะสมที่สุด มีกิจกรรมเหมือน
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โรงเรียนเลยครับทั้งกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ มีห้องเรียน 
สมมุติขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมและน่าสนใจ ซึ่งโรงเรียนเป็นนโยบายของกระทรวง
หลายๆกระทรวง เช่น กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การศึกษา รวมทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหากท่านยังไม่
เข้าใจหรือมีข้อซักถามอ่ืนๆผมจะให้ท่านปลัด หรือหัวหน้าส านักปลัดตอบข้อซักถาม
ท่านในรายละเอียดที่ลงลึกไปอีก แต่ที่กระผมได้ชี้แจงไปก็เป็นโดยภาพรวมแล้ว 
ขอขอบคุณครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุกระผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะผู้สูงอายุ

จะได้รับความรู้จากวิทยากรที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิตในบั้นปลายในการกิน
การอยู่การปฏิบัติตัวการดูแลสุขภาพของตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันซึ่งเรื่องบางเรื่องที่ยังไม่รู้ก็จะได้เพ่ิมพูนความรู้ที่หลากหลาย ขอขอบคุณครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ กระผมเห็นด้วยกับการจัดตั้งโรงเรียน

ผู้สูงอายุ แต่อยากจะเสนอว่าในเมื่อเราจะจัดตั้งโรงเรียนก็ควรมีการประเมินผลว่า
เป็นไปได้ไหม อยากจะเสนอให้มีการเคลื่อนที่ด้วยเช่น ไปในแต่ละหมู่บ้านด้วยใน
กิจกรรมการเรียน เป็นแบบโรงเรียนเคลื่อนที่บ้างเวียนไปทุกหมู่บ้านให้ผู้สูงอายุไม่เบื่อ
และอาจจะได้รับสมาชิกหรือนักเรียนเพ่ิมขึ้นด้วย เพียงแต่อาจจะล าบากในการ
เดินทางบ้าง จึงอยากเสนอครับ ขอขอบคุณครับ 

นางนิชชยา  อินพิรุด  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าส านักปลัด  ประชุมทุกท่านค่ะ ส าหรับเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุท่านนายกได้ตอบค าถามและชี้แจงได้

ครบถ้วนแล้ว ดิฉันจะขอเสริมอีกนิดว่าเป็นการศึกษาในรูปแบบพิเศษ เป็นในรูปแบบ
ตามอัธยาศัย ซึ่งรัฐบาลได้ส่งเสริมและมีหลายๆที่ได้จัดตั้งไปแล้ว เช่น เทศบาลต าบล
เกาะคา เทศบาลต าบลไหล่หินเราก็จัดตั้งเป็นแห่งที่สอง ซึ่งในจังหวัดล าปางก็มีของ
เทศบาลเขลางค์นคร และอีกหลายๆที่ งบประมาณของการจัดกิจกรรมโรงเรียน
เริ่มแรกมีงบประมาณสามหมื่นบาทแต่ไม่เพียงพอจึงโอนมาเพ่ิมอีกเป็นหกหมื่นกว่า
บาท และขณะนี้ พมจ.ล าปาง ได้สนับสนุนงบประมาณมาให้อีกแปดหมื่นกว่าบาท  
โดยงานพัฒนาชุมชนได้เสนอโครงการเข้าไปขอรับงบประมาณจาก พมจ.ล าปาง ซึง
คาดว่าจะได้รับเงินประมาณเดือนเมษายนค่ะ การศึกษาในรูปแบบพิเศษได้รับสิ่งที่ดี
กลับไปเยอะมาก ผู้ สู งอายุมีความสุขที่ ได้มาเรียน  จึ งขอฝากทุกท่านช่วย
ประชาสัมพันธ์ด้วยอีกทางหนึ่งค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     ผมจะเรียนเพ่ิมเติมที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการ ในการ

จัดการเรียนแบบเคลื่อนที่ ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมว่า หลักสูตร หรือวิชาต่างๆ ที่มี
ขึ้นในการโรงเรียนผู้สูงอายุนั้น จะมาจากสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง มาจากผู้ด าเนิน
กิจกรรมคือเทศบาลเป็นผู้ให้แนวทางในการคัดเลือกวิชาและสนับสนุนอ านวยความ
สะดวก ส่วนที่สอง มาจากผู้สูงอายุเป็นผู้ก าหนดขึ้นมาโดยโหวตเสียงส่วนใหญ่ว่าจะ
ท าอะไร เรียนประดิษฐ์อะไร มีกิจกรรมอะไร เช่น การจ้อยการซอ จะไปที่ไหน 
ผู้สูงอายุเป็นผู้ก าหนดเองครับ โดยส่วนใหญ่หลักๆเลือกที่เทศบาลเพราะเป็นจุด
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ศูนย์กลางมีความสะดวกหลายๆเรื่องเช่น เก้าอ้ี เครื่องเสียง สถานที่ ในส่วนของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลผู้รับผิดชอบเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการประชุมให้ โดยมี 
นายศรีมา จ าปา    เป็นครูใหญ่ และมีคณะกรรมการของเขาเอง โดยเทศบาลจะ
ก าหนดแนวทางกิจกรรมว่าต้องมีเรื่องอะไรบ้าง เช่น ด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต 
ด้านอาชีพการสร้างรายได้ ด้านภูมิปัญญา กลุ่มผู้สูงอายุจะคิดกันเองว่าจะท ากิจกรรม
อะไร หวังว่าทุกท่านคงพอเข้าใจครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยทุธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ในระเบียบวาระนี้ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ

มติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลไหล่หิน 
โปรดยกมือครบั 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลไหล่หิน 
จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออก เสียง  0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 8  - เรื่องอ่ืนๆ  
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะเสนอแนะเรื่องราวต่างๆ หรือสะท้อนปัญหาของพ่ีน้อง

ชาวบ้านต าบลไหล่หิน เชิญครับ 
นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภาฯ ประชุมทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตพูดในระเบียบวาระอ่ืน 2 เรื่อง เรื่องแรก      

ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้อนุมัติโครงการขุดบ่อน้ าตื้น
ของบ้านมะกอกนาบัว เพราะจะต้องเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง เรื่องที่สอง เรื่อง
ประตูปิดเปิดฝายทุ่งเตียม ครั้งที่แล้วกระผมได้เดินทางไปกับ ผอ.กองช่าง รองสุนันท์ 
และ สท.วสันต์ เดินทางไปตรวจสอบพบว่าเกิดการช ารุดจึงเปิดน้ าทิ้งไปและซื้อแผ่น
เหล็กมาเพ่ือจะซ่อมแซมเปลี่ยนใหม่ แต่รู้สึกว่าจะล่าช้าไปนิดหนึ่งครับของให้เร่ง
ด าเนินการด้วยครับ ขอฝากไปยังท่าน ผอ.กองช่างครับ เพราะจะเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วจะ
ท าให้บ่อน้ าของชาวบ้านแห้งให้รีบด าเนินการด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

นางล าดวน  จินา   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันขอน าเรียนในวาระนี้คือ เรื่องแรก ขอให้ทางผู้บริหารหรือ

เจ้าหน้าที่พิจารณาด าเนินการเปลี่ยนเก้าอ้ีห้องประชุมสภาแห่งนี้เพราะนั่งแล้วปวด
เอวมากค่ะ เรื่องที่สอง ผู้ ใหญ่สมบัติ ใจเข้าชุม ได้แจ้งให้ร่วมตรวจสอบความ
เดือดร้อนและฝากมายังท่านนายกและกองช่างว่าอยากจะให้ก่อสร้างรางระบาย
น้ าหน้าบ้านนางกมลวรรณ ไชยรถ เพราะถนนสายนั้นมีการปล่อยใช้ทิ้งน้ าลงถนนท า
ให้น้ าเอ่อบนถนนจึงอยากให้เข้าไปแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมจะขอทักท้วงไปยังฝ่ายบริหารว่าโครงการหลายๆ

โครงการที่ผ่านสภาไปแล้วและได้ด าเนินการไปแล้วแต่มีโครงการหนึ่งที่ยังด าเนินการ
ไม่เสร็จสักทีคือโครงการวางท่อหน้าวัดบ้านมะกอก ซึ่งจะเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อฝนตกน้ าก็
จะท่วมขัง จึงอยากจะให้เร่งด าเนินการด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 
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นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมมีเรื่องจะน าเรียนว่าตั้งแต่สะพานผ่านสนามเด็กเล่นบ้าน

สันติสุขผมได้รับเรื่องความเดือดร้อนมาจากนายส่ง ศิริวงค์ ตัวบ้านต่ าน้ าท่วมขังบ้าน
ต่ ากว่าถนนครับ และท่อที่ท าไปครั้งก่อนไม่มีบ่อน้ าทิ้งท าให้เกิดความเดือดร้อนครับ 
อีกเรื่องคือ บ้านกิ่วหมู่ 5 ล าเหมืองบ้านนายเอ่ียม ขอเสนอให้ด าเนินการด้วย และ
เรื่องเก่าเมื่อปี 2558 บ้านนายยศกร จอมแปง เรื่องท าถนน และถนนสายสะพาน
บ้านสันติสุขผ่านสนามเด็กเล่นก็ยังไม่ด าเนินการซึ่งได้ไปท าการวัดถนนแล้ว และบ้าน
กิ่วอีกเรื่อง คือ ลานป่าช้าบ้านกิ่ว ชาวบ้านก็ได้ขอมาและก็ได้ท าการวัดไปแล้วก็ยังไม่
ด าเนินการ อีกเรื่อง เรื่องไฟกิ่งของบ้านหมู่ 2 – หมู่ 4 และไฟกิ่ง หมู่ 2 – หมู่ 5 
อยากให้ด าเนินการด้วยครับเพราะถนนมืดมากครับขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา  กระผมได้มีหนังสือมายังท่านนายกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เกี่ยวกับการขุด

ลอกล าห้วยแม่ฮวก แม่เหิน และล้องปู่สาม และซ่อมแซมประตูฝายทุ่งเตียม จึงขอ
สอบถามว่าไปถึงไหนแล้วขอเรียนเชิญนายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     เรื่องท่ีท่านสมาชิกได้กรุณาน าเสนอเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการใช้งบประมาณอย่าง

ถูกทาง กระผมก็จะรับไว้ครับเรื่องที่ยังไม่มีในแผนพัฒนาก็จะน าบรรจุในแผนพัฒนา
และเรื่องที่มีในแผนพัฒนาแล้วก็จะพิจารณาด าเนินการโครงการและดูในเรื่อง
งบประมาณด้วยจะรับไว้พิจารณาทุกเรื่องครับซึ่งทุกเรื่องก็จ าเป็นและส าคัญบางเรื่อง
ก็เร่งด่วนก็จะพิจารณาด าเนินการต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดประชุมสภา    

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2559  ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ 
 
ปิดประชุม  เวลา  15.00 น. 
 
 

(ลงชื่อ)สิบต ารวจตรี                       ผู้จดรายงานการประชุม 
              (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 
 (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุธรรม   จ าปา ) 
         

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวสันต์    วรรณมณี ) 
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(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร) 
 

(ลงชื่อ)                                กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)                                              
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
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 (ลงชื่อ)สิบต ารวจตรี     สุบิน  จีนา        ผู้จดรายงานการประชุม 
              (สุบิน      จีนา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
  
 (ลงชื่อ)      สุธรรม  จ าปา         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุธรรม   จ าปา )   
     

(ลงชื่อ)      บุณยภู  บุญเรือง         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายบุณยภู   บุญเรือง) 
 

(ลงชื่อ)      วสันต์  วรรณมณี  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวสันต์    วรรณมณี ) 
 

(ลงชื่อ)    ไพโรจน์  ดวงชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายไพโรจน์   ดวงชัย) 
 

(ลงชื่อ)     พินิจ  จินะการ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพินิจ   จินะการ) 
 

(ลงชื่อ)    ธนา    แก้วจักร์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายธนา  แก้วจักร์) 
 

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

(ลงชื่อ)      ชาญยุทธ  ไชยานนท์         
   (นายชาญยุทธ  ไชยานนท์) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 


