
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 255๙ 
วันอังคารที่  12  เมษายน  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 
16. นางสาวสุทธิมา  ผุสดีโภคิน นักวิชาการศึกษา 

- ส ำเนำ - 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ 2 มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา สมัย

วิสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 255๙ เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวดมนต์ครับ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 255๙         
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา เรื่องแจ้งให้ทราบมีดังนี ้
  เรื่องที่ 1 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีวัดไหล่หินหลวง ในวันที่ 17 

เมษายน 2559 นี้ ณ วัดไหล่หินหลวง ครับ 
เรื่องท่ี 2 ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีด าหัวผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ในวันที่ 18 

เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. พร้อมกันที่ศาลากลางจังหวัดล าปางหลังเก่า 
เรื่องที่ 3 ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีด าหัวท่านนายอ าเภอเกาะคา ในวันที่ 19 

เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. พร้อมกันที่ที่ว่าการอ าเภอเกาะคา 
ที่ประชุม -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ประธานสภา ประจ าปี๒๕๕9 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทุกท่านตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาล แล้วหากมีข้อความใดผิด หรือที่จะต้องแก้ไขเชิญเสนอที่ประชุม เพ่ือท า
การแก้ไขข้อความได้นะครับ เพ่ือให้ที่ประชุมรับรองต่อไป 

นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ขอแก้ไขค าพูดของกระผม หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 1 แก้ไขเป็น 

ตั้งแต่สะพานผ่านสนามเด็กเล่นบ้านสันติสุขครับ 
นายชาญยทุธ    ไชยานนท์ - มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภา สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุม และรับรองรายงานการ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและ

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1ประจ าปี 2559 จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 - เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา  ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องที่เสนอใหม่ เป็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ข อ

เรียนเชิญท่านนายกครับผม 
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นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ก่อนที่จะได้พิจารณาในระเบียบวาระที่ 3 นี้ กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารได้

พิจารณาแล้วขอถอนญัตติ โครงการที่ 3.1.6 โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งหนองห้า 
งบประมาณ 366,200.- บาท ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ขอถอนญัตติโครงการที่ 3.1.6 โครงการขุดลอกล า

เหมืองทุ่งหนองห้า หมู่ที่ 2 ต่อไปจะขอญัตติที่ประชุมมีท่านเห็นชอบให้ถอนญัตติ
โครงการนี้ ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติ จ านวน 8 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา การพิจารณาโครงการทั้ง 15 โครงการซึ่งเป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสมกระผมจะ

ให้สภาพิจารณาเป็นรายโครงการและอภิปรายทีละโครงการจนครบโดยให้นายกเสนอ
โครงการเป็นรายโครงการไปครับ 

  ขอเรียนเชิญท่านนายกครับผม 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 

หลักการ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านเข้าซ้อน บริเวณบ้านนายเกรียง 

วิไล  โดยด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3  เมตร ยาว 18  เมตร หนา 
0.15 เมตร. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 54  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านเข้าซ้อน ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 32,000.- บาท(สามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว  ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าว  ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปจึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้
สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ 
นายบุญยภู  บุญเรือง  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
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สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมเห็นด้วยที่ท่านจะด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. แต่อยาก
ให้ท่านระบุสถานที่ให้ชัดเจนว่าบริเวณบ้านใคร ตรงไหน จุดไหนของบ้านเข้าซ้อน 
ขอขอบคุณครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้การอภิปรายและให้ข้องสังเกตเกี่ยวกับชื่อและสถานที่

ก่อสร้างให้เกิดความชัดเจน และขอยอมรับว่าความชัดเจนตรงนี้ไม่มีจริงๆ  ครั้งต่อไป
จะแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการให้ละเอียดต่อไป ส่วนโครงการนี้ขอให้ช่าง
ชี้แจงให้สมาชิกรับทราบว่าอยู่ตรงไหน หรือช่างอาจจะไม่รู้ว่าบริเวณบ้านใคร ขอเชิญ
ท่าน สท.ล าดวน ผู้น าส ารวจครับ 

นางล าดวน  จินา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่าน ถนนสายนี้ได้แจ้งให้ช่างไปแล้วซึ่งอาจจะลืมเป็นถนนข้างบ้านนาย

เกรียง วิไล เชื่อมบ้านหนองหล่าย ซึ่งเกิดน้ าเอ่อท่วมบ้านนายเกรียง วิไล ซึ่งเขาได้รับ
ความเดือดร้อน ถนนริมล าน้ ายาวซึ่งจะเหลืออีกประมาณ 18 เมตรที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง
งบประมาณ 32,000.- บาท ค่ะ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้   จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณหมู่บ้านเข้าซ้อน บริเวณบ้านนายเกรียง วิไล  โดยด าเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาด กว้าง 3  เมตร ยาว 18  เมตร หนา 0.15 เมตร. หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 54  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง 
บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านเข้าซ้อน ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 
32,000.- บาท(สามหม่ืนสองพันบาทถ้วน)ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณหมู่บ้านเข้าซ้อน บริเวณบ้านนายเกรียง วิไล  เป็นเงิน 32,000.- 
บาท จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง     งดออก เสียง  0 เสียง 

 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา   โครงการต่อไป โครงการ 3.1.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติก 

คอนกรีต  ถนนภายในบ้านสบฮวก  ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 

หลักการ 
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  ถนนภายในบ้าน

สบฮวก  โดยด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร ยาว 200.00  เมตร หนา 0.05 เมตร. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนภายในบ้านสบฮวก บริเวณลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 
1 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 208,000.- บาท(สอง
แสนแปดพันบาทถ้วน) 
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เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ท าให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ
ความเป็นอยู่  และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึง
จ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนน
ดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปจึงเสนอ
ญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ 
นายบุญยภู  บุญเรือง  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมเห็นด้วยกับการก่อสร้างถนน แต่ไม่ทราบว่านุดเริ่มต้นจุด

ไหนสิ้นสุดตรงไหน ใน 200 เมตร รู้ว่าข้างลานอเนกประสงค์ ตรงหน้าบ้านนายบุญ
ช่วยด้วยหรือไม่เพราะตรงนั้นเป็นถนนที่เป็นดินเป็นโคลนอยู่อยากให้ถึงตรงนั้นด้วย ไม่
รู้ว่าเริ่มต้นจากตรงไหนถึงตรงไหนเหตุผลไม่มีครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งส าหรับท่านสมาชิกสภาที่ตั้งข้อสังเกตและซักถามมา ขอชี้แจง

ดังนี้ ผมได้สั่งการกองช่างไปส ารวจถนนของบ้านสบฮวกทั้งหมดที่จะด าเนินการ
ลาดยางถนนโอเวอร์เลน โดยหลักการคือลาดยางทับถนน คสล. ไม่ได้จ ากัดความสั้น
ยาว แต่โดยประมาณของงบประมาณว่าไม่น่าจะเกิน 200,000.- บาท ช่างได้ส ารวจ
แล้วผลปรากฏดังรายละเอียดโครงการว่ายาวประมาณ 200 เมตร ในส่วนที่เสียหาย
จะเป็นตรงไหนบ้างก็ต้องให้ช่างไปชี้ให้ดูให้เห็นเพ่ือซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย ผมเชื่อ
ว่าสมาชิกท่ีสอบถามมาผมคิดว่าน่าจะครอบคลุมทั้งหมดแล้ว ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  ถนนภายในบ้านสบฮวก  โดยด าเนินการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 200.00  เมตร หนา 0.05 เมตร. หรือมี พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600  ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนภายในบ้านสบฮ
วก บริเวณลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
เป็นเงิน 208,000.- บาท(สองแสนแปดพันบาทถ้วน)ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  ถนนภายในบ้านสบฮวก  เป็นเงิน 
208,000.- บาท(สองแสนแปดพันบาทถ้วน) จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 
เสียง งดออกเสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
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ประธานสภา โครงการต่อไป โครงการ 3.1.3 โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านแพะ  เป็นเงิน 
73,800.- บาท 3.1.4โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านเข้าซ้อน  เป็นเงิน 
43,200.- บาท ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 

 หลักการ 
3. โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านแพะ  โดยด าเนินการปรับปรุงระบบประปาและ

เดินท่อ P.V.C Ø 2 ระยะทางไม่น้อยกว่า 307 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มหอยโข่ง  ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านแพะ หมู่ที่ 1 ต าบล
ไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 73,800.- บาท(เจ็ดหม่ืนสามพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนในการขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ในภาวะขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคของประชาชน   จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม 
ตามรายการข้างต้น 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบประปา
ดังกล่าว ให้ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงและทั่วถึง จึงเสนอ
ญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

หลักการ 
4. โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านเข้าซ้อน โดยด าเนินการปรับปรุง

ระบบประปาและเดินเดินท่อ P.V.C Ø 2 ระยะทางไม่น้อยกว่า 40 เมตร พร้อม
ติดตั้งปั้มหอยโข่ง  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ 
บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่  1 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  เป็นเงิน 
43,200.- บาท(สี่หม่ืนสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนในการขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ในภาวะขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคของประชาชน   จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม 
ตามรายการข้างต้น 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบประปา
ดังกล่าว ให้ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงและทั่วถึง จึงเสนอ
ญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์  -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ 
นางล าดวน  จินา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
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สมาชิกสภา ประชุมทุกท่าน ฝากกองช่างจากความยาว 307 เมตร และความยาว 340 เมตร 
เพราะความยาวไม่ห่างกันมากแต่งบประมาณห่างกันมากค่ะ ดิฉันคิดว่าน่าจะความ
ยาว 40 เมตร ใช่ไหมค่ะ 

 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา แก้ไขความยาวเป็น 40 เมตร นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอ

เรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ จ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการ 3.1.3 โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านแพะ  เป็นเงิน 
73,800.- บาท 3.1.4โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านเข้าซ้อน  เป็นเงิน 
43,200.- บาท ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ทีป่ระชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบ
ประปา บ้านแพะ  เป็นเงิน 73,800.- บาท และโครงการปรับปรุงระบบประปา 
บ้านเข้าซ้อน  เป็นเงิน 43,200.- บาท จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
งดออก เสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา  โครงการต่อไป โครงการ 3.1.5 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไหล่

หิน หมู่ที่ 2  เป็นเงิน 164,000.- บาท(หนึ่งแสนหกหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) ขอเชิญ
ท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ หลักการ 

5. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2  โดยด าเนินการ
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่
ก่อสร้าง บริเวณบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
เป็นเงิน 164,000.- บาท(หนึ่งแสนหกหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว  ได้รับความ

เดือดร้อนในเรื่องระบบประปาหมู่บ้านเกิดการช ารุดเสียหาย เพ่ือป้องกันปัญหาความ
เดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคของประชาชน ดังนั้นต้องมีการ
ซ่อมแซมระบบประปา   จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 
  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมระบบประปา
ดังกล่าว ให้ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงและทั่วถึง จึงเสนอ
ญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ซึ่งในรายละเอียดเข้าใจว่า ท่าน สท.ธนา ท่าน สท.วสันต์ และท่าน สท.
ไพโรจน์ คงจะทราบดีว่าจุดใดเพราะท่านเป็นผู้น าช่างส ารวจ และขอให้แก้ไข
งบประมาณ ในระเบียบวาระการประชุมเป็น 164,000.- บาท 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์  -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ 
นายธนา  แก้วจักร์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
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สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ที่ผมขอเสนอไปจุดหน้าโรงเรียนที่บ้านนายเหน่งไปถึงบ้านพ่อก า
นักละเอียด อีกจุดหน้าวัดไหล่หินหลวง เดิมที่ท่อประปาต้องไปบ้านผู้ใหญ่น าชัยแล้ว
เลี้ยวกลับมาหาถนนบ้านมะกอกท าให้น้ าไหลไม่แรง อีกจุดจากหน้าเทศบาลไปบ้าน
นายจันทร์ จินะการ อีกจุดบ้านนายอ๊ีด งบประมาณ 164,000. - บาท จะเพียงพอ
ด าเนินการไหม ช่างต้องตอบว่า 164,000.- บาท จะไปถึงจุดไหนบ้าง ขอขอบคุณ
ครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน  ขอชี้แจงโครงการนี้ผมได้มีค าสั่งให้กองช่างออกส ารวจ ให้ดูว่าในส่วนที่จ าเป็นที่สุด 

สืบเนื่องมาจากว่าในส่วนที่ไม่จ าเป็นและในส่วนที่ถนนยังไม่ถาวรผมไม่เห็นด้วยที่จะให้
ด าเนินการ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้  ถนนบางสายก็จะได้เป็นถนน คสล. ผมได้
ด าเนินการขอถนนไปแล้ว เพ่ือเราได้ถนน คสล.แล้วเราถึงจะด าเนินการในเรื่องของ
การส่งน้ าประปาและท่ีส าคัญที่สุดในสายไปทางทุ่งหนองห้าผมให้ช่างด าเนินการ  ส่วน
ถนนสายอ่ืนที่ถนนไม่ถาวรก็ชะลอไว้ก่อนซึ่งในอนาคตเราก็ยังมีงบประมาณด าเนินการ
ในเรื่องของการต่อเติมได้ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ โครงการประปาบ้านไหล่หินนี้ฟังจากท่านนายกและ ท่าน 

สท.ธนา ก็ยังไม่ชัดเจนในจุดด าเนินการ ครั้งต่อไปอยากจะฝากไปยังกองช่างในการ
ระบุจุด ต าแหน่งก่อสร้าง ต าแหน่งด าเนินการให้ชัดเจน การก๊อปวางซึ่งอาจจะเร็ว
ส าหรับการท างานแต่ไม่เป็นผลสัมฤทธิ์ในการประชุมท าให้เข้าใจยาก จึงขอฝากทาง
กองช่างและท่านปลัดดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน  ขอขอบคุณค่าสมาชิกสภาที่ได้สอบถามท้วงติงในส่วนที่ไม่เข้าใจ กระผมจะขออนุญาต

ชี้แจงว่าความชัดเจนในเรื่องของสถานที่ก่อสร้างหรือสถานที่ด าเนินการบางครั้งก็ยาก
ที่จะชี้ชัด จริงๆก็ท าได้แต่ในภาษาเขียนบางทีเจ้าหน้าที่ก็จะท าตามความเข้าใจตาม
ความสั้นยาวและจ าเป็นที่สุดตรงไหน ผมจะขอชี้แจงเพ่ิมเติมการขยายเขตประปา
จะต้องดูความคุ้มค่าด้วย ซึ่งหากมีงบประมาณมาก็สามารถด าเนินการในถนนทุกสาย
ได้แต่เรามีความจ าเป็นต้องประหยัดงบประมาณ ซึ่งหากเกิดความจ าเป็นในภายหลัง
แล้วเราสามารถซ่อมแซมหรือเพ่ิมเติมได้ โดยเฉพาะถนนบางสายมีหลังคาเรื่องไม่กี่
หลังคา ซึ่งหากมีแค่หลังเดียวก็เกิดความไม่คุ้มค่าในบางจุดจึงชะลอไว้ก่อน และใน
สถานที่ สท.วสันต์ขออภัยที่เอ่ยนาม ได้ท้วงติงในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของ
สถานที่ก็ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วในอนาคตผมจะได้ก าชับไปยังเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายช่าง
ที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการให้ชัดเจนต่อไปครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2  เป็นเงิน 164,000.- บาท(หนึ่งแสนหก
หม่ืนสี่พันบาทถ้วน)    ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
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ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2  เป็นเงิน 164,000.- บาท(หนึ่งแสนหกหม่ืน
สี่พันบาทถ้วน)  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออก เสียง  0 เสียง 

 
 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา  โครงการต่อไป โครงการ 3.1.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนาง

สมบูรณ์ บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3  เป็นเงิน 62,000.- บาท (หกหม่ืนสองพันบาท
ถ้วน) ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้  หลักการ  

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนางสมบูรณ์ บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3  
โดยด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 2.50  เมตร ยาว 42.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 105.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนางสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 บ้าน
แม่ฮวก ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 62,000.- บาท (หก
หม่ืนสองพันบาทถ้วน)  

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าว  ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปจึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้
สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หาก
ไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนางสมบูรณ์ บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 
เป็นเงิน 62,000.- บาท (หกหม่ืนสองพันบาทถ้วน) ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนางสมบูรณ์ บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 
62,000.- บาท (หกหม่ืนสองพันบาทถ้วน) จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 
เสียง งดออก เสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
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ประธานสภา โครงการต่อไป โครงการ 3.1.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนาง
แต บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3  เป็นเงิน 78,000.- บาท และ3.1.9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายสมอาจ บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3  เป็นเงิน 50,000.- 
บาท ขอเชิญท่านนายกครับ 

 
 
 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้  หลักการ  

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนางแต บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3  โดย
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 2.50  เมตร ยาว 53.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 132.50  ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนางแต หมู่ที่ 3 บ้านแม่
ฮวก ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 78,000.- บาท (เจ็ด
หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าว  ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปจึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้
สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

หลักการ 
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายสมอาจ บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3  

โดยด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 2.50  เมตร ยาว 34.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 85.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนายสมอาจ หมู่ที่ 3 บ้าน
แม่ฮวก ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 50,000.- บาท 
(ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว  ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 
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  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าว  ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปจึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้
สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณหน้าบ้านนางแต บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3  เป็นเงิน 78,000.- บาท 
และ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายสมอาจ บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 
3  เป็นเงิน 50,000.- บาท   ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณหน้าบ้านนางแต บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3  เป็นเงิน 78,000.- บาท และ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายสมอาจ บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3  
เป็นเงิน 50,000.- บาท จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออก เสียง  
0 เสียง 

 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา   โครงการต่อไป โครงการ 3.1.10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติก 

คอนกรีต  ถนนภายในหมู่บ้านมะกอก - นาบัว  เป็นเงิน 232,000.- บาท ขอ
เชิญท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ หลักการ 

 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  ถนนภายใน
หมู่บ้านมะกอก - นาบัว  โดยด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอ
นกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 176.00  เมตร หนา 0.50 เมตร. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 704  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนภายในหมู่บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 232,000.- บาท(สองแสนสามหม่ืนสอง
พันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าว  ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปจึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้
สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ความจริงแล้วลาดยางบ้านมะกอก หมู่ 4 คงจะเริ่มตั้งแต่บ้าน

นายอ านวย ซึ่งเลียบฝั่งแม่น้ ายาวฝั่งตะวันตก  ในญัตติไม่ละเอียดพอจะขอชี้แจงเสริม
จุดด าเนินการก่อสร้างให้ทุกท่านทราบคือบ้านนายอ านวยครับ ขอขอบคุณครับ 

 
 
นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมอยากจะเสริมของถนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้าน

มะกอก – นาบัว ก็เหมือนที่ท่าน สท.ประดิษฐ์ ได้แจ้งให้ทราบแล้วที่จริงแล้วถนนได้
ก่อสร้างมาตั้งแต่ตอนเป็นสภาต าบลแล้ว เป็น ถนน คสผ. ระยะเวลาร่วม 30 ปีแล้ว
ผิวถนนเริมร่อนและขอบคุณท่านนายกที่น าเสนอโครงการนี้มาซึ่งผมได้ขอโครงการ
เข้ามาแต่ที่จริงแล้วผมได้เข้าไปวัดกับช่างกรุงประมาณ 330 เมตร ซึ่งถูกตัดออกไป
เพราะงบประมาณไม่เพียงพอจึงท าจุดที่มีปัญหาและจะไปซ่อมแซมตรงที่ชาวบ้าน
เดือดร้อนคงจะเข้าไปดูกับช่างอีกครั้งหนึ่งว่าจะไปซ่อมแซมตรงไหนบ้าง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์  -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับมี

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัสติกคอนกรีต  ถนนภายในหมู่บ้านมะกอก - นาบัว  เป็นเงิน 232,000.- 
บาท ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  ถนนภายในหมู่บ้านมะกอก - นาบัว  
เป็นเงิน 232,000.- บาท จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออก เสียง  
0 เสียง 

 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา โครงการต่อไป โครงการ 3.1.11 โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งเตียม บ้านมะกอก-

นาบัว หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 420,400.- บาท ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสม 

 ในนามหัวหน้าฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติโครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งเตียม 
ซึ่งจริงๆแล้งทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าล าเหมืองทุ่งเตียมนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์
เฉพาะหมู่ 4 คงมีแค่หมู่ 5 บ้านเดียวที่ไม่มีทุ่งนาในทุ่งเตียม ขออนุญาตอ่าน
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 หน้าที่ 17 ท่านประธานสภาพูด
เอาไว้ซึ่งท่านได้มีหนังสือถึงฝ่ายบริหารคือตัวกระผมเอง ว่า กระผมได้มีหนังสือ
มายังท่านนายกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เกี่ยวกั่บการขุดลอกล าห้วยแม่ฮวก 
แม่เหิน และล้องปู่สาม และซ่อมแซมประตูล าเหมืองทุ่งเตียม จึงสอบถามว่าไปถึง
ไหนแล้ว ในที่ประชุมครั้งนั้นผมได้ชี้แจงตามนี้ 1. โครงการขุดลอกแม่เหินผมขอไป
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ยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางและได้มีหนังสือขอแจ้งเข้าด าเนินการแล้ว 2. 
โครงการขุดลอกล้องปู่สาม ได้ด าเนินการของบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางได้เข้ามาด าเนินการแล้ว 3. 
ประตูปิด เปิดน้ าล าเหมืองทุ่งเตียม เราใช้งบประมาณซ่อมแซมโดยได้เข้าไป
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขณะเดียวกันได้รับการร้องขอจากสมาชิกเหมือง
ฝายทุ่งเตียมเม่ือปีที่แล้วเราได้งบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณ
เก้าแสนกว่าบาท โดยก าชับให้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าผมได้น าเสนอโครงการขุดลอก
เหมืองทุ่งหัวขัวและล าเหมืองทุ่งน้อยที่บ้านนาบัวได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยซึ่ง
สมาชิกเหมืองทุ่งเตียมได้ต่อว่าท าไมล าเอียงว่าฝายทุ่งหัวขัวสองฝายขุดลอกก็ได้ท า
อีกผมจึงรับปากว่าจะด าเนินการหากมีงบประมาณ งบประมาณส าหรับบ้าน
มะกอกนาบัวเกี่ยวกับการขุดลอกที่ผู้ใหญ่บ้านได้ขอมาผมได้ขอไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและอบจ.จะเข้ามาด าเนินการเราจึงประหยัดงบประมาณไปอีก
ทางหนึ่ง บ้านมะกอกจึงได้ถนนแอสฟัลติกในโครงการที่ 10 ส่วนโครงการที่ 11 
เกี่ยวกับขุดลอกทุ่งหนองห้าที่ผมได้ถอนญัตติไปก็สืบเนื่องมาจากว่าโครงการที่มี
ความจ าเป็นหรือเดือดร้อนบ่อยๆคือ โครงการขุดลอกสระหนอผ า หรือหนองผสม
ได้น าเสนอไปที่ ปภ.และ ปภ. ได้โอนไปที่ของบทหารผ่านศึกแต่ก็ยังไม่ได้เข้ามา
ด าเนินการเลย ผมจึงเสนอญัตติเพ่ือเตรียมการว่าหากโครงการดังกล่าวไม่ได้รับ
การด าเนินการเราจึงจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา และอีกประการหนึ่งถ้าหากว่า
โครงการขุดสระหนองผสมได้รับการด าเนินการจากงบประมาณทหารผ่านศึก ทาง
เทศบาลเราก็สามารถน ามาทบทวนและน าไปด าเนินโครงการอ่ืนได้อีกหรืออาจจะ
น ามาขุดลอกล าเหมืองในบางส่วนของล าเหมืองทุ่งหนอห้า ในการประชุมสมัยหน้า
เราอาจจะขอจ่ายขาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นจึงน าเสนอโครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่ง
เตียมโครงการเดียว ซึ่งผมจึงชี้แจงเพ่ิมเติมเพราะบางท่านเข้าใจว่าบ้านมะกอก-นา
บัวได้งบประมาณเยอะซึ่งเป็นเพียงอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 4 เท่านั้น กระผมจึงขอ
จ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ หลักการ 
11.โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งเตียม บ้านมะกอก – นาบัว หมู่ที่ 4 โดย
ด าเนินการขุดลอกล าเหมืองทุ่งเตียม ขนาดท้องล าเหมืองกว้างโดยเฉลี่ย 1.50 
เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6,200 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลไหล่หิน สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 420,400.- บาท (สี่แสนสองหม่ืนสี่ร้อย
บาทถ้วน) 
เหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันล าเหมืองทุ่งเตียมมีการทับถมของหินและเดินตะกอน
ปริมาณมากท าให้ล าน้ าตื้นเขินและประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จึงได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมตาม
รายละเอียดข้างต้น 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องมีการขุดลอกล าเหมืองดังกล่าว เพ่ือให้
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ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาล
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม 
นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ   ส าหรับโครงการที่ท่านนายกเสนอมา จริงๆแล้วโครงการขุด

ลอกมีสองโครงการแต่ท่านนายกได้ขอถอนออก 1 โครงการ ผมอยากน าเรียนว่า
โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งเตียมจริงๆแล้วความจ าเป็นในการขุดลอกการแกไข
ปัญหายังไม่ถูกจุด ขุดลอกจะใช้ได้ไม่นานเมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างดินลงมาที่เดิมตื้น
เขินเหมือนเดิม จริงๆแล้วการแกไขปัญหาทุ่งเตียมควรจะท าเหมืองรูปตัวยูมากกว่า ซึ่ง
จะคงทนใช้ทนได้ดีกว่า ซึ่งการขุดลอกเป็นการใช้เงินสิ้นเปลืองและความคุ้มค่าน้อยไม่
ถาวรถ้าท าตัวยูจะเกิดประโยชน์ได้นานกว่าและโครงการที่ท่านถอนไปจริงๆ แล้วผมก็
ไม่เห็นด้วยแต่อยากให้คงเงินตรงนี้ไว้ท าตัวยูล าเหมืองทุ่งเตียมและวางท่อทุ่งแพะ
หนองห้าบริเวณหลังโรงเรียนจะเกิดประโยชน์มากกว่าโรงเรียนก็ได้ใช้ประโยชน์และ
ป้องกันเด็กพัดตกลงในเหมืองและตามท่ีท่านนายกว่าจะกันเงินไว้ขุดสระหนองผสมผม
คิดว่าจะซ้ าซ้อนกันเพราะเราของบประมาณตรงนั้นไปแล้วซึ่งตรงที่โรงเรียนก็มีความ
จ าเป็นครับ และพยายามท าพ้ืนที่ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนครับ ขอขอบคุณ
ครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ  ส าหรับโครงการที่ 11 โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งเตียมบ้าน

มะกอก-นาบัว ที่จริงผมก็เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องชาวบ้านแต่เราแก้ไขไม่
ถูกจุดเรามัวแต่ขุดลอกแค่ปีเดียวก็ตื้นเขินแล้วครับ ผมขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน      
สท.วสันต์ ผมเห็นด้วยต่อไปนี้ล าเหมืองเราท าตัว ยู หรือ ตัว วี ดีกว่าครับน้ าก็จะไม่ซึม
หายด้วยท าที่ละ 100 – 200 เมตร ท าทีละนิดก็ยังดี ดีกว่าขุดลอกครับ เพราะเกิด
ประโยชน์ที่ไม่ถาวร ผมเสนอว่าควรจะท ารูปตัว ยู ตัว วี ดีกว่าที่มั่นคงถาวรท าดาดล า
เหมืองดีกว่าครับ ขอขอบคุณครับ 

นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาทั้งสองท่านที่อภิปรายมาผมดูแล้ว

ใช้งบประมาณสูงในการขุดลอกใช้เงินสี่แสนกว่าบาท ควรน าไปท าดาดล าเหมืองดีกว่า
ท าแล้วใช้ได้ตลอดไปไม่ต้องขุดลอกทุกปี เราควรใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับพ่ีน้องชาวบ้าน ขอขอบคุณครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภาฯ ประชุมทุกท่านครับ ผมให้ฟังท่านสมาชิกทั้งสามท่านได้อภิปรายมาซึ่งโครงการขุด

ลอกล าเหมืองทุ่งเตียม ผมก็ได้รับฟังการร้องขอมาเช่นกันว่าล าเหมืองบางสายนาย
เหมืองนายฝายได้ร้องขอให้ขุดลอกคือล าเหมืองสายป่าหนามบนที่มีปัญหาแต่ปีนี้แล้ง
จัดผมได้รับหนังสือและเห็นโครงการใช้จ านวนเงินงบประมาณที่ด าเนินการกับพ้ืนที่ที่
ด าเนินการไม่สมดุลกันรู้สึกว่างบประมาณสูงไปครับ และหากเราดูว่าตรงไหนที่จ าเป็น
จริงๆเดือดร้อนจริงๆ จะคุ้มค่าเงิน งบประมาณที่เหลือก็ไปท าจุดอ่ืน ท่านคงลืมไปว่าปี
ที่แล้วคอฝายทุ่งเตียมรั่วเราต้องปิดฝาย 1 เดือน ท าไมปีนี้ไม่ด าเนินการท าตัวยูท าไป
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ก่อน 50 – 100 เมตรก็ยังดีครับ เหมืองหัวขัวก็เช่นกันก็รั่วนายฝายปิดทุกปีเพราะน้ า
ไหลเยอะแรงจึงท าให้รั่ว ควรท าต่ออีก 30 เมตรก็ไม่รั่วแล้วครับ เรามาขุดลอกตรง
ปลายแต่หัวฝายรั่วประโยชน์ก็เกิดไม่เต็มที่ ผมก็เห็นด้วยเพราะบางจุดก็จ าเป็นต้องขุด
ลอกที่เดือดร้อนก็มี ผมขอเสนอว่าเราน าไปด าเนินการตัวยูฝายทุ่งเตียมประมาณ 50 
เมตร ฝายทุ่งหัวขัว 30 เมตร ถ้าหัวฝายดีน้ าส่วนปลายก็ไหลดี ถ้าไม่ดีก็เกิดประโยชน์
ไม่เต็มที่ ล าเหมืองทุ่งเตียมที่กว้าง 1 เมตร มีเพียงตรงจุดเส้นล าเหมืองใหญ่ 6 
กิโลเมตร ล าเหมืองเส้นอ่ืนกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร บางจุดก็มีหลายเส้นติดๆ 
กันหากเราขุดลอกอาจจะเกิดปัญหาตามมาผมจึงขอเสนอว่าเราควรปรับเปลี่ยนในการ
แกไขปัญหาฝายทุ่งเตียมค้างอีก 700 เมตรตั้งแต่ต้นถึงบ้านนาบัวที่รอการท าตัวยู แต่
เหมืองหัวขัวยาวมากหากด าเนินการเสร็จจะเหมือนคลองชลประทานเลยครับ จะไม่มี
ปัญหาตามมาเลย จึงเสนอความคิดเห็นไปยังฝ่ายบริหารว่าจะเปลี่ยนได้หรือไม่ หรือ
จะมีโครงการอื่นมาทดแทน ขอขอบคุณครับ 

นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ตามที่ท่านสมาชิกหลายๆ ได้พูดมาผมก็เห็นด้วยว่าท าตัวยูให้ได้

มาตรฐานไปเลย และการวางท่อหลังโรงเรียนผมก็เห็นด้วยเพราะโรงเรียนได้ใช้
ประโยชน์ผมเห็นด้วยกับทุกคนครับ ขอขอบคุณครับ 

  นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา กระผมขอใช้สิทธิสมาชิกสภาได้พูดเกี่ยวกับล าเหมืองทุ่งเตียมครับ ผมเป็นลูกเหมืองทุ่ง

เตียม ส าหรับโครงการนี้ผมดูแบบแปลนแล้วความกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 
6,200 เมตร ผมคิดว่าในทางปฏิบัติแล้วจะมีปัญหาว่าล าเหมืองทุ่งเตียมที่กว้า ง
พอที่จะขุดลอกได้ความกว้าง 1.50 เมตร จะมีเฉพาะเหมืองหลวงถึงตัวแอลบ้านนา
บัว ตรงฝายจะมีเหมืองซอยย่อยเป็น 3 สายความกว้างประมาณ 1 เมตร หากเราขุด
ความกว้าง 1.5 เมตรทั้ง 3 สาย พ้ืนที่จะมองไม่ออกว่าจะขุดได้อย่างไรความลึก 1 
เมตร บางช่วงก็มีดาดล าเหมืองแล้วหากขุดไปถึงรางรินจะเป็นปัญหาเวลาน้ าไหลเข้าสู่
ทุ่งนา และการประมาณการกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร ยาง 6,200 เมตร ต้องคิด
ปริมารดินขุดด้วยครับว่าจะขุดเท่าไรเพราะหากมีการตรวจสอบขึ้นมาจะเป็นปัญหา
ครับ ขอฝากสมาชิกทุกท่านพิจารณาด้วยความรอบคอบด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน  ผมจะขอชี้แจงตามท่ีท่านได้พูดมาความลึก ความยาว ความกว้าง ช่างเป็นผู้ส ารวจมา 

และเป็นการประมาณการโดยเฉลี่ยผมเชื่อว่าล าเหมืองทุ่งเตียมทั้งหมดคงยาวมากกว่า 
6,200 เมตรแน่นอน ความคิดว่าหากจะท าก็ท าให้หมดเลยทุกสาย ซึ่งจริงๆแล้ว
น่าจะมีปริมาณดินขุดด้วยซึ่งอาจจะลืมไปหรือไม่ได้ระบุลงมา ปัญหาหากเกิดก็อยู่ที่
ฝ่ายบริหารว่าท าแล้วไม่ได้ตามปริมาตรนั้นและสาเหตุที่ผมได้เสนอโครงการนี้มา
เพราะได้รับการร้องขอจากนายเหมืองนายฝายตลอด ผมในฐานนะฝ่ายบริหารก็ต้อง
ตอบสนอง หากท่านไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ว่าอะไรผมก็ต้องตอบเขาไปตามนั้นว่าเสนอ
โครงการไปแล้วแต่ไม่ผ่านสภา สภาต้องการให้ท าตัวยู จะท าวางท่อ ก็แจ้งไปตามนั้น
เพราะผมต้องท าเพ่ือตอบสนองพ่ีน้องชาวบ้าน ส่วนที่ท่านไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิของ
ท่านทุกอย่างก็เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันหากผ่านผมก็ด าเนินการหากไม่ผ่านผมก็
หยุดด าเนินการแค่นั้นเองครับ ขอขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ จ่ายขาดเงินสะสม โครงการขุดลอกล า
เหมืองทุ่งเตียม บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 420,400.- บาท  ผู้ใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งเตียม 
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 420,400.- บาท จ านวน 0 เสียง  ไม่
เห็นชอบ  9 เสียง งดออกเสียง  2 เสียง 

 
 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา  โครงการต่อไป โครงการ 3.1.12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านมะกอก-นาบัว     

หมู่ที่ 4  เป็นเงิน 25,000.- บาท(สองหม่ืนห้าบาทถ้วน) ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้  หลักการ 

 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านมะกอก-นาบัว  หมู่ที่ 4   โดยด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้า    ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน
มะกอก-นาบัว หมู่ที่  4 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 
25,000.- บาท(สองหม่ืนห้าบาทถ้วน) 

    เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว   ได้รับความ

เดือดร้อนเรื่องไม่มีไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านมะกอก-นาบัว ท าให้การสัญจรไป-มา 
ในเวลากลางคืนนั้นไม่สะดวก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในการสัญจรของประชาชนใน
พ้ืนที่และใกล้เคียงได้  จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

การขยายเขตไฟฟ้าเป็นการขยายชั่วคราวเพราะว่าการจะขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมเอาไปอุดหนุนการไฟฟ้าไม่ได้ครับจะต้องเป็นการจ้างเหมา จ้างผ่านการ
ไฟฟ้าไม่ได้จึงด าเนินการจ้างเหมาเอง ท าชั่วคราวและภายในงบประมาณปี พ.ศ.
2560 จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติผ่านสภาฯในการด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ถูกต้อง
จึงน าเรียนให้สภาเข้าใจก่อนว่าเราจะอุดหนุนการไฟฟ้าให้ถูกต้อง 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภาฯ ประชุมทุกท่านครับ ก่อนอ่ืนผมขอขอบคุณท่านนายกที่น าโครงการนี้บรรจุให้สภา

พิจารณาเป็นโครงการที่มีความต้องการมานานแล้วชาวบ้านเดือดร้อนมาก รอบๆม่อน
นาบัวกด็ าเนินการเองเทศบาลต้องจ่ายค่าไฟเองและต้องขอขอบคุณท่านนายกและขอ
ฝากม่อนนาบัวอีกจุดด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
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ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ จ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านมะกอก-นาบัว     หมู่ที่ 4  เป็นเงิน 25,000.- บาท(สองหม่ืนห้าบาทถ้วน) 
ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
มะกอก-นาบัว     หมู่ที่ 4  เป็นเงิน 25,000.- บาท(สองหม่ืนห้าบาทถ้วน) 
จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง  0 เสียง 

 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา  โครงการต่อไป โครงการ 3.1.13 โครงการรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณบ้านกิ่ว  

หมู่ที่ 5   เป็นเงิน 99,000.- บาท(เก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)ขอเชิญท่านนายก
ครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้  หลักการ 

 โครงการรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณบ้านกิ่ว  หมู่ที่ 5   โดยด าเนินการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ยาวไม่
น้อยกว่า  34 เมตร  สูงไม่น้อยกว่า  0.80  เมตร หนา 0.10  เมตร   ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 99,000.- บาท(เก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว   ได้รับความ

เดือดร้อนน้ าท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้ าไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน   ท าให้เกิด
น้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างรางระบายน้ า ให้สามารถ
ระบายน้ าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขังดังกล่าว จึงเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ  ขอเรียนถามไปยังกองช่างว่าโครงการนี้คือจุดที่กระผมได้น าไป

รังวัดใช่หรือไม่ครับ ซึ่งจุดก่อสร้างอยู่บ้านนายเหลี่ยม เขาได้ขอมาหลายรอบแล้วฝาก
ขอขอบคุณท่านนายกมากท่ีเล็งเห็นความส าคัญตรงนี้ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ จ่ายขาดเงินสะสม โครงการรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. บริเวณบ้านกิ่ว  หมู่ที่ 5   เป็นเงิน 99,000.- บาท(เก้าหม่ืนเก้าพันบาท
ถ้วน)ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
บริเวณบ้านกิ่ว  หมู่ที่ 5   เป็นเงิน 99,000.- บาท(เก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)) 
จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง  0 เสียง 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา  โครงการต่อไป โครงการ 3.1.14 โครงการก่อสร้างลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณป่าช้าบ้านกิ่ว  เป็นเงิน 94,000.- บาท(เก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)ขอเชิญ
ท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้  หลักการ 

 โครงการก่อสร้างลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณป่าช้าบ้านกิ่ว โดย
ด าเนินการสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 
165.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
ป่าช้าบ้านกิ่ว  หมู่ที่  5 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 
94,000.- บาท(เก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากบริเวณป่าช้าบ้านกิ่วบางส่วนยังไม่ได้เทลานพ้ืนคอนกรีต  เวลามี

การประกอบศาสนพิธีท าให้ประชาชนและชุมชนเกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน
พ้ืนที่ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงลานป่าช้าดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงิน
สะสม ตามรายการข้างต้น 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณป่าช้าดังกล่าว จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างลาน
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณป่าช้าบ้านกิ่ว  เป็นเงิน 94,000.- บาท(เก้าหม่ืนสี่
พันบาทถ้วน) ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างลานพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณป่าช้าบ้านกิ่ว  เป็นเงิน 94,000.- บาท(เก้าหม่ืนสี่พันบาท
ถ้วน) จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง  0 เสียง 

 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา  โครงการต่อไป โครงการ 3.1.15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเลียบ

น้ าแม่ยาว เป็นเงิน 140,000.- บาท(หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน)ขอเชิญท่านนายก
ครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้  หลักการ 

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเลียบน้ าแม่ยาว โดยด าเนินการ
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4  เมตร ยาว 60  เมตร หนา 0.15 เมตร. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่
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ก่อสร้าง บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านไหล่หินตะวันตก ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง เป็นเงิน 140,000.- บาท(หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว  ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าว  ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปจึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้
สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมอยากจะขอเสริมว่าเวลาก่อสร้างถนนเสร็จแล้วอยากให้เสรอม

ไหล่ทางให้กว้างๆด้วยนะครับ เพราะเป็นบริเวณริมแม่น้ าเพ่ือความปลอดภัยในการ
สัญจรครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ โครงการ 3.1.15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณถนนเลียบน้ าแม่ยาว เป็นเงิน 140,000.- บาท(หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท
ถ้วน) ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหจ้่ายขาดเงินสะสม โครงการ 3.1.15 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บริเวณถนนเลียบน้ าแม่ยาว เป็นเงิน 140,000. - บาท(หนึ่งแสนสี่
หม่ืนบาทถ้วน) จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง  0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลไหล่หิน ขอ

เชิญคุณสุทธิมา  ผุสดีโภคิน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ ได้ชี้แจงเหตุผลความ
จ าเป็นที่สภาต้องให้ความเห็นชอบครับ 

นางสาวสุทธิมา  ผุสดีโภคิน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
นักวิชาการศึกษา ประชุมทุกท่านค่ะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว

1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 แจ้งแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย (6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ 
เป็นกรรมการ (7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่น
เห็นชอบ ซึ่งตรงนี้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินจะต้องให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าว
เป็นกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบลไหล่หิน ซึ่งดิฉันมีรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้
สภาอันทรงเกียรติได้พิจารณา  จ านวน 10 รายชื่อ เพ่ือให้สภาได้คัดเลือก ดังนี้  

1. นายบรรจง  สอนสมบูรณ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
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2. นางผดุง  ตรีราช   ข้าราชการครูบ านาญ 
3. นายน าชัย  บุญเรือง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 
4. นางอ าพา  เรืองฤทธิ์  ผอ.รพสต.ไหล่หิน 
5. นางจ าเนียร  แก้วค าน้อย ศน.ล าปาง เขต 2 
6. ร้อยต ารวจโทชุมพล  ด้นหน หัวหน้าสายตรวจ ต.ไหล่หิน 
7. นางนิภา  ปินตา  เฟืองฟ้าสระว่ายน้ า 
8. นางสุเพ็ญ  มุ๊ตต๊ะ  ข้าราชการครูบ านาญ 
9. นายมงคล  พรมตวา  ครู กศน.ต าบลไหล่หิน 
10. นายธงชัย  แผ่นค า  ข้าราชการครูบ านาญ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการการศึกษา

เทศบาลต าบลไหล่หิน เชิญครับ 
นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมขอเสนอ นางผดุง  ตรีราช  ข้าราชการครูบ านาญ  

นายน าชัย  บุญเรือง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ครับ 
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมขอเสนอ นางอ าพา  เรืองฤทธิ์ ผอ.รพสต.ไหล่หิน  

นางนิภา  ปินตา เฟืองฟ้าสระว่ายน้ า ครับ 
นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับ ขอเสนอ นายบรรจง  สอนสมบูรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน    

ไหล่หินวิทยา นางจ าเนียร  แก้วค าน้อย ศน.ล าปาง เขต 2 ครับ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สภาได้

เสนอมาจ านวน 7 คน  
1. นายบรรจง  สอนสมบูรณ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
2. นางผดุง  ตรีราช   ข้าราชการครูบ านาญ 
3. นายน าชัย  บุญเรือง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 
4. นางอ าพา  เรืองฤทธิ์  ผอ.รพสต.ไหล่หิน 
5. นางจ าเนียร  แก้วค าน้อย ศน.ล าปาง เขต 2 
6. ร้อยต ารวจโทชุมพล  ด้นหน หัวหน้าสายตรวจ ต.ไหล่หิน 
7. นางนิภา  ปินตา  เฟืองฟ้าสระว่ายน้ า 

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ รายนามดังนี้ เป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บุคคล จ านวน 7 คน ดังนี้ 
1. นายบรรจง  สอนสมบูรณ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
2. นางผดุง  ตรีราช   ข้าราชการครูบ านาญ 
3. นายน าชัย  บุญเรือง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 
4. นางอ าพา  เรืองฤทธิ์  ผอ.รพสต.ไหล่หิน 
5. นางจ าเนียร  แก้วค าน้อย ศน.ล าปาง เขต 2 
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6. ร้อยต ารวจโทชุมพล  ด้นหน หัวหน้าสายตรวจ ต.ไหล่หิน 
7. นางนิภา  ปินตา  เฟืองฟ้าสระว่ายน้ า 

เป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลไหล่หิน ดังนี้ จ านวน 12 เสียง        
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง  0 เสียง 
 
 

นางสาวสุทธิมา  ผุสดีโภคิน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
นักวิชาการศึกษา ประชุมทุกท่านค่ะ ขอขอบพระคุณสมาชิกสภาทุกท่านค่ะและคณะกรรมการตาม

แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการคัดเลือกประธาน รองประธาน และ
ดิฉันเองเป็นกรรมการและเลขานุการค่ะ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืนๆ  
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เสนอเรื่องเข้ามาได้ครับ  
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมขอพูดเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณอยากให้จัดสรร

งบประมาณให้ใกล้เคียงกันซึ่งบางหมู่บ้านได้งบประมาณเยอะ เช่น บ้านไหล่หินได้งบ
จัดสรรห้าแสนกว่าบาท บ้านเข้าซ้อนได้สี่แสนกว่าบาท แต่บ้านกิ่วได้แค่แสนกว่าบาท
อยากให้เกลี่ยให้ได้ใกล้เคียงกันครับผมได้รับค าติติงมา ผมก็ขอฝากด้วยครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ขอพูดเกี่ยวกับภัยแล้งขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยัง

ผู้บริหารปีนี้บ้านเราแห้งแล้งอาจเกิดอัคคีภัย ไฟป่าอาจลุกลามเข้าหมู่บ้านโดยเฉพาะ
บ้านแม่ฮวก บ้านแพะ ที่ติดกับป่าชุมชน จึงอยากให้ท่านเตรียมความพร้อมโดยเตรียม
รถบรรทุกน้ าให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือดับไฟหากเกิดเหตุขอฝากด้วยครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายธนา  แก้วจักร์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอแย้งท่าน สท.สุวรรณ ที่กล่าวเมื่อสักครู่ว่าบ้านไหล่หิน

ได้งบประมาณห้าแสนกว่าบาทผมนับดูแล้วได้แค่แสนห้าครับ และขอฝากเรื่อง
รถบรรทุกน้ าครับบางทีพ่ีน้องชาวบ้านไหล่หินขอน้ าในวันหยุดแล้วถูกปฏิเสธอ้างว่า
คนงานขาดไม่มีคนถือสายยาง เทศบาลอ่ืนไม่เห็นมีปัญหา พ่ีน้องชาวบ้านเขา
เดือดร้อนจริงๆ บางครั้งไม่มีน้ าใช้และได้ขอมาแต่บอกว่าคนงานไม่มีมีคนขับคนเดียว 
จึงอยากถามไปยังเจ้าหน้าที่ว่าจัดคนงานไว้กี่คนต่อวัน วันก่อนผมก็ขอเข้ามาว่ามี
คนงานคนเดียวผมเข้ามาดูอยู่กันห้าคนสุดท้ายก็เอาไปให้หากไม่เดือดร้อนก็ไม่มาขอ
หรอกครับ จึงอยากก าชับไปยังเจ้าหน้าที่หากชาวบ้านขอมาอย่าปฏิเสธเราต้องรีบ
แก้ไขปัญหาและเราต้องรีบคลายความเดือดร้อนของเขาครับ ขอขอบคุณครับ 
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นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน สท.สุวรรณ เรื่องการจัดสรร

งบประมาณนั้นอยู่ที่ฝ่านบริหารและขึ้นอยู่กับความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาของแต่
ละหมู่บ้าน ยกตัวอย่างบ้านท่านครั้งก่อนจะมีงานฉลองพระนอน ท่านขอลาดยางห้า
แสน และขอไฟกิ่ง ขอวางท่อระบายน้ า งวดนั้นเขตท่านได้งบจัดสรรไปล้านกว่าบาท 
การจัดสรรงบประมาณเราต้องดูที่ความจ าเป็นด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

 
นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมขอฝากเรื่องไฟกิ่งบ้านไหล่หินเชื่อมบ้านกิ่วด้วยนะครับซึ่งพ่ี

น้องชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนมีความต้องการเช่นกันครับ ขอขอบคุณครับ 
นางล าดวน  จินา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านค่ะ สืบเนื่องจากโครงการบ้านเข้าซ้อนขอขอบพระคุณฝ่ายบริหาร 

ท่านนายก ท่านปลัด กองช่าง ที่ได้รับความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาน้ าประปาบ้าน
เข้าซ้อนบ้านแพะที่ได้แก้ไขปัญหาน้ าประปาให้เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา สรุปเรื่องต่างๆ ที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอในที่ประชุมวันนี้ขอฝากให้คณะผู้บริหาร 

ท่านนายกน าไปแก้ไขปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านต่อไป 
และเรื่องการขอน้ าใช้ควรก่อสร้างสถานที่จ่ายน้ าให้มีสวิตซ์จ่ายน้ าได้เลยไม่ต้องไปหา
สูบน้ าเหมือนทุกวันนี้ครับ  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ในวาระอ่ืนๆนี้กระผมก็รับทราบและจ าได้น าไปเป็นแนวทางในการด าเนินการบริหาร

ให้ดีที่ถูกที่ควร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความคิดเห็นมา และขอขอบคุณ        
สท.ล าดวน ที่พูดถึงการแก้ไขปัญหาน้ าบ้านเข้าซ้อนบ้านแพะ ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในการท างาน ปัญหาที่เร่งด่วนจริงๆผมก็จะด าเนินการทันที เรื่องของการ
ตั้งข้อสังเกตว่ารถบรรทุกน้ ายังบริการไม่เต็มที่ผมไม่ได้แก้ตัวนะครับ ข้อ 1 สภาพรถ
เก่าแล้วมีการซ่อมบ่อยแล้วบางครั้งก็ต้องอนุมัติซ่อมทันทีความล่าช้าอาจจะมี ข้อ 2 
คนท างานหากจะได้ดั่งใจทุกอย่างทุกคนตามความต้องการการท างานบางครั้งก็มี
เหน็ดเหนื่อยในการท างานผมเข้าใจว่าท่านปลัดก็คงจะบริหารงานที่อดทนและได้ใจ
ลูกน้องทุกคนแต่ก็ต้องมีบางครั้งบางคนบ้างก็เป็นธรรมดาครับ การท างานต้องมอง
ภาพรวมและให้เหตุผลซึ่งกันและกันและลดความเห็นแก่ตัวลงหากมองภาพรวมทุก
ท่านจะเห็นว่าอะไรควรอะไรสมควร และเอาใจเขามาใส่ใจเราดูความจ าเป็น และ
ขอขอบคุณโครงการทุกโครงการที่อนุมัติ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น ทุกค าติติง และ
ทุกค าแนะน ากระผมจะน าไปใช้ในการบริหารจัดการการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
ครั้งต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดประชุมสภา    

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2559  ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ 
 
ปิดประชุม  เวลา  14.00 น. 
 
 
  (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 


