
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปี 2559 

วันจันทร์ที่  30 พฤษภาคม  พ.ศ.2559 
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 ศรวีิชัย  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  นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน 
12. นางนิตยา ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
13. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
15. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธา 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 2559 เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวดมนต์ครับ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559  
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. เทศบาลต าบลไหล่หินได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการจัดอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ กับ 
อ าเภอเกาะคา สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดูแล
สุขภาพให้กับประชาชน โดยการให้มีการจัดเลี้ยงอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ โดยเน้น
การจัดอาหารว่างประเภทผลไม้ทดแทนอาหารว่าง หวาน มัน เค็ม จัดเครื่องดื่ม
ควรเน้นการดื่มน้ าเปล่า และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องดื่มส าเร็จรูปประเภท 3 in 1 
เช่น กาแฟส าเร็จรูป 

2. การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาล
ต าบลไหล่หิน ได้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสโดยรวม 77.7 คะแนน 

3. ผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA ) 
เทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ท าการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ประเด็นงานที่ 7 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รหัสการ
รับรอง EHA : 7000 ผลการประเมิน คะแนนท่ีได้ 163 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 81.5 คือ ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง 

2) ประเด็นงานที่ 4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป รหัสการรับรอง EHA : 
4001 ผลการประเมินคือ ผ่านระดับพ้ืนฐาน คะแนนที่ได้ 136 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68 คือ ผ่านระดับพื้นฐาน 

3) ประเด็นงานที่ 1.1 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสะสมอาหาร(ร้านอาหาร/โรงอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร :
มินิมาร์ท/ซุปเปอร์มาร์เก็ต)คะแนนที่ได้ 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 
คือ ไม่ผ่าน (เราจึงต้องปรับปรุงเทศบัญญัติกระบวนการด าเนินงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป) 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559  
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559  ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภา ไหล่หินและหากมีข้อความใดผิด หรือที่จะต้องแก้ไขเชิญเสนอที่ประชุม เพ่ือท าการ

แก้ไขข้อความ เพ่ือให้ที่ประชุมรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือไม่
ครับ  
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นางล าดวน  จินา - เรียนประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา ดิฉันขอเพ่ิมข้อความในค าพูดของดิฉันในหน้า 20 บรรทัดที่ 3 เพ่ิมเป็น ที่ได้รับความ

เดือดร้อนและแก้ไขปัญหาน้ าประปาบ้านเข้าซ้อน ค่ะ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ค าพูดของกระผม ในหน้า 15 บรรทัดที่ 4 พิมพ์ผิดครับ ล าเหมืองทุ่งเตียมกว้าง 

แก้ไขค าว่า กว้า เป็น กว้าง นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือไม่ครับหาก
ไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขข้อความและแก้ไขค าผิดและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2559  

 
ระเบียบวาระท่ี  3 - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ  
ประธานสภา สิ่งก่อสร้าง กองช่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 9 โครงการ โดยจะ

พิจารณาขอมติเป็นรายโครงการครับ เชิญท่านนายกครับ  
นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง กองช่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 9 
โครงการ ดังนี้ 

    หลักการ 
1. โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งเตียม  โดยด าเนินการขุดลอกล าเหมืองทุ่งเตียม 
ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 1.00-1.50 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50 – 1.00 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 4,000 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,000 ลบ.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานที่ก่อสร้าง ล าเหมืองทุ่งเตียม บ้านมะกอก – นาบัว 
หมู่ที่ 4 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 265,400.- บาท 
(สองแสนหกหม่ืนห้ากันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันล าเหมืองทุ่งเตียม มีการทับถมของหินและดินตะกอน

ปริมาณมาก ท าให้น้ าตื้นเขินและประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึง
ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องขุดลอกล าเหมืองทุ่งเตียม เพ่ือ
ลดปัญหาน้ าตื้นเขินดังกล่าว จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ 
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นายธนบัตร  จักร์ค า  -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุม  
รองประธานสภา ทุกท่าน กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับการขุดลอกล าเหมืองทุ่งเตียมซึ่งสมาชิกบางท่าน

อาจจะไม่ทราบว่าจุดใดที่ต้องได้รับการแก้ไข กระผมอยู่ในพ้ืนที่และได้รับการร้องขอ 
กอปรกับนายเหมืองนายฝายก็ได้มีหนังสือมาถึงท่านนายก จุดที่ต้องได้รับการขุดลอก
ตั้งแต่ท้ายป่าช้าบ้านมะกอก-นาบัว ล าเหมืองป่าหนามบนยาวมาจนถึงบ้านดาบมินทร์ 
ช่วงนี้จะสูงน้ าไหลไม่ค่อยได้ ระยะทางประมาณ 2-3 กม. บางจุดก็แคบบางจุดก็สูง 
ผมได้รับการร้องขอมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งติดเรื่องของงบประมาณด าเนินการ ในรอบนี้
จึงเสนอฝ่ายบริหารได้พิจารณาผมยังไม่ได้แจ้งไปยังเจ้าของนานายเหมืองนายฝายให้
เขามาชี้จุดอีกทีว่าจุดไหนจะเอากว้างออกจุดไหนจะให้ลึกลงไปอีกเพราะล าเหมืองมี
ช่วงยาวครับ ขอขอบคุณครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภา ทุกท่าน เกี่ยวกับโครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งเตียมผมจะขอสอบถามไปยังฝ่าย

บริหารและช่างว่า เราประมาณความลึกเหลือแค่ 0.50 เมตรได้ไหมครับ ปกติแล้วมี
ไหมครับทีล่ึกถึง 1.00 เมตร หากเราขุดลึกแค่ 0.50 เมตร จะได้ความยาวเพ่ิมขึ้นมา
อีกนะครับ ความลึก 0.50 เมตร ก็ถือว่าลึกมากแล้วหากเป็นการขุดเพ่ิมล าเหมือง
ใหม่คงจะด าเนินการได้ แต่เราขุดลอกล าเหมืองเดิม ผมคิดว่าควรจะลดลงให้ลึกโดย
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร จะได้เพ่ิมความยาวในการขุดลอกด้วยครับ ขอขอบคุณ
ครับ 

นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทั้ง 2 ท่าน ที่ได้อภิปรายในโครงการนี้ เราก็

ทราบกันแล้วว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของสมาชิกเหมืองฝายโดยเฉพาะนาย
เหมืองนายฝาย ส่วนในเรื่องของความกว้างความลึกที่ได้อภิปราย จะขอน าเรียนชี้แจง
ว่าผมได้มีแนวความคิดเช่นเดียวกับท่าน สท.มงคล ขออนุญาตเอ่ยนาม ว่าควรจะลึก
โดยเฉลี่ย 0.50 เมตร และได้คุยกับทางฝ่ายช่างแล้วปรากฏว่าช่างได้ออกส ารวจ
ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่จริงแล้วในบางจุดนั้นมีตะกอนและดินคันล าเหมืองได้พังลงทับถม
จึงจ าเป็นต้องระบุเป็น 1.00 เมตร แต่ จะใช้ความลึกโดยเฉลี่ยเป็นจุดๆ ไป เป็น
ค่าเฉลี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องขุดทั้งหมดของล าเหมืองอยู่แล้วอาจจะ 50 
เซนติเมตรหรือบางจุดก็ 1 เมตร เราต้องด าเนินการตามสภาพความเป็นจริงซึ่งช่างก็
ได้ไปส ารวจพื้นที่จริงมาแล้วครับ ขอขอบคุณครับ 

นายณรงค์  เครือไหม  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ประชุมทุกท่านครับ จากการประมาณการของโครงการขุดลอกฝายทุ่งเตียม หมู่ 4 

ความกว้างโดยเฉลี่ย 1.00-1.50 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50-1.00 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 4,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน โดยมี
ปริมาณงาน ดังนี้  
1. งานดินขุด 6,000 ลูกบาศก์เมตร ราคาต่อหน่วยคิวละ 25.37 บาท 
2. งานปรับแต่งคันดินและงานตักดิน 6,600 ลูกบาศก์เมตร ค่าแรงต่อหน่วย 7.88 

บาท  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 204,228.- บาท รวมค่า Factor F งานชลประทาน 

1.3248 รวมแล้วเป็นเงิน 265,400.- บาท  
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ซึ่งนายช่างได้ประมาณการตามราคากลางของชลประทานที่ได้ก าหนดไว้แต่
ลักษณะการขุดก็เป็นไปตามที่ท่านนายกได้น าเรียนชี้แจงว่าความลึกเป็นความลึกโดย
เฉลี่ย ซึ่งไม่ใช่ลึกเท่ากันทั้งหมดโดยจะด าเนินการขุดตามสภาพพ้ืนที่จริง และในสภา
พ้ืนที่จริงอาจจะมีตะกอนหรือเศษดินเศษวัชพืชแต่ละจุดจะไม่เท่ากันบางจุดจะมีเยอะ
บางจุดจะน้อยเราจะต้องประมาณการโดยเฉลี่ยตามที่นายช่างออกส ารวจสภาพพ้ืนที่
จริง จึงได้ประมาณราคาตามท่ีเสนอดังกล่าวข้างต้นครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให ้  จ่ายขาดเงินสะสม โครงการขุดลอกล า
เหมืองทุ่งเตียมโดยด าเนินการขุดล าเหมืองทุ่งเตียม หมู่ที่ 4 จ านวนเงิน 
265,400.- บาท โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการขุดลอกล า
เหมืองทุ่งเตียมโดยด าเนินการขุดล าเหมืองทุ่ งเตี ยม หมู่ที่  4 จ านวนเงิน 
265,400.- บาทจ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง    งดออกเสียง  0 เสียง 

 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา โครงการต่อไป โครงการที่  2 โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งหนองห้า โดย

ด าเนินการขุดลอกล าเหมืองทุ่งหนองห้า หมู่ที่ 2  จ านวนเงิน 196,100.- บาท 
ขอเชิญท่านนายกครับ 

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

หลักการ 
2. โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งหนองห้า  โดยด าเนินการขุดลอกล าเหมืองทุ่ง
หนองห้า ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 1.00-1.50 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50 – 1.00 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 2,900 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,350 ลบ.ม. 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานที่ก่อสร้าง ล าเหมืองทุ่งเตียม บ้านไหล่หิน
หมู่ที่ 2  ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 196,100.- บาท 
(หนึ่งแสนเก้าหม่ืนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันล าเหมืองทุ่งหนองห้า มีการทับถมของหินและดินตะกอน

ปริมาณมาก ท าให้น้ าตื้นเขินและประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึง
ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องขุดลอกล าเหมืองทุ่งหนองห้า 
เพ่ือลดปัญหาน้ าตื้นเขินดังกล่าว จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

กระผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ล าเหมืองทุ่งหนองห้านั้นตีคู่กับ
ล าเหมืองทุ่งเตียม สมาชิกทุกท่านคงจะทราบดีโดยยาวไปจนถึงบริเวณทุ่งแพะหนอง
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ห้า การขุดลึกจะเว้นช่วงบริเวณหลังวัดไหล่หินลงบริเวณหลังโรงเรียนบ้านไหล่หิน 
เพราะบริเวณนี้มีการวางท่อและจะมีโครงการท าล าเหมืองตัวยูเพ่ิมเติม ซึ่งจะ
ด าเนินการในช่วงงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป และอีกประการหนึ่งล าเหมือง
บริเวณนี้ไม่ตื้นเขินจึงต้องเว้นช่วงนี้ไว้ ซึ่งหากมีความจ าเป็นก็จะขุดลอกเป็นบางช่วง
จะขุดลอกเท่าท่ีจ าเป็น ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเพ่ือให้ทางสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภา ทุกท่าน กระผมเห็นด้วยกับการขุดลอกล าเหมืองหนองห้าเพราะว่าเหมืองหนองห้า

ระยะน้ าจ่ายไปไกลมากถึงบ้านไหล่หินและบ้านกิ่ว การขุดลอกกระผมอยากให้
ด าเนินการน าดินขุดออกไปไม่ควรถมลงในที่นาของชาวบ้าน เพราะจะเกิดปัญหา
ตามมาครับ ขอขอบคุณครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภา ทุกท่านผมอยากจะเรียนถามไปยังคณะผู้บริหารว่าเราจะขุดลอกเหมืองทุ่งแพะหนอง

ห้า ไม่ได้ระบุจุดเริ่มต้นตรงไหนเพราะยาวมากท่านผู้บริหารจะเริ่มขุดลอกจากจุดใด 
ตามท่ีท่าน สท.ประดิษฐ์ได้กล่าว ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่ว่าอยากให้ขุดแล้วน าดินขุดไป
ทั้งที่อ่ืนผมคิดว่าการขุดคงไม่ลึกและมีความยาวมากผู้รับเหมาคงล าบากในการขนทิ้ง 
จึงขอฝากท่านนายกท าความเข้าใจกับเจ้าของที่นาที่ติดล าเหมืองว่าขอเขาทิ้งตรงที่นา
เพราะเป็นตะกอนและตะกอนเป็นปุ๋ยได้เช่นกัน หากเขาอนุญาตน่าจะดีกว่าครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ก่อนอ่ืนก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทั้งสองท่านที่ได้อภิปรายและสอบถามผมจะน า

เรียนชี้แจงว่า ความจ าเป็นในการด าเนินการขุดลอกล าเหมืองทุ่งหนองห้าก็เป็นที่
ทราบกันดีแล้วว่าได้รับการร้องขอจากสมาชิกเหมืองฝาย ส่วนที่ท่าน สท.ประดิษฐ์ได้
แนะน า ขออนุญาตเอ่ยนาม กระผมก็จะก าชับไปยังฝ่ายช่างผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง 
ซึ่งเรามีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ให้เจ้าของที่นาบริเวณใกล้เคียงเดือดร้อน 2 ไม่ให้มีการ
ไหลกลับหรือไม่ให้ดินสไลด์กลับลงไปในเหมือง คงจะขึ้นอยู่กับหัวหน้าเหมืองฝายที่
จะต้องไปชี้จุดด าเนินการและให้เข้าไปดูว่าส่วนไหนมีความจ าเป็นและจุดไหนจะ
ด าเนินการอย่างไร ส่วนที่ท่าน สท.วสันต์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้
ค าแนะน ามาก็คงต้องหารือพูดคุยกับเจ้าของนาหากมีความจ าเป็นก็ต้องด าเนินการ
ขนดินให้ห่างจากล าเหมืองอาจจะน าทิ้งจุดที่แจ้งให้เจ้าของที่นาทราบ ขอขอบคุณ
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้   จ่ายขาดเงนิสะสม โครงการขุดลอกล า
เหมืองทุ่งหนองห้า โดยด าเนินการขุดลอกล าเหมืองทุ่งหนองห้า หมู่ที่ 2  จ านวน
เงิน 196,100.- บาทโปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการขุดลอกล า
เหมืองทุ่งหนองห้า โดยด าเนินการขุดลอกล าเหมืองทุ่งหนองห้า หมู่ที่ 2  จ านวน
เงิน 196,100.- บาท จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง     งดออก เสียง  
0 เสียง 

 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา โครงการต่อไป โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู ล าเหมือง

หัวขัว โดยด าเนินการก่อสร้างล าเหมือง คสล.รูปตัวยู หมู่ที่  4 จ านวนเงิน 
253,000.- บาท ขอเชิญท่านนายกครับ 

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

หลักการ 
3. โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู ล าเหมืองหัวขัว โดยด าเนินการ
ก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 
1.00 เมตร หนา 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลไหล่หิน สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ต าบลไหล่
หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 253,000.- บาท (สองแสนห้าหม่ืน
สามพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากบริเวณล าเหมืองหัวขัว บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ยังไม่มีการ

ก่อสร้างรางระบายน้ าและคันดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ลุ่มต่ า เมื่อฤดูน้ าหลากท าให้น้ า
เอ่อล้นเข้าพ้ืนที่ทางการเกษตรท าให้น้ าขังในพ้ืนที่การเกษตรก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เป็นประจ าทุกปี จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว 
เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ล า
เหมืองหัวขัว ให้สามารถระบายน้ าออกจากพ้ืนที่การเกษตรในช่วงฤดูน้ าหลาก เพ่ือลด
ปัญหาดังกล่าว จึอเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนทา่นสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ในโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล.รูปตัวยู ล าเหมืองหัวขัวที่ว่ามีการรื้อ

ของเดิมและจะสร้างใหม่ท่านธนบัตร อยากถามว่าที่จริงแล้วล าเหมืองเดิมยาว
มากกว่า 80 เมตร อยากถามว่าจะรื้อตรงจุดไหนครับ เชิญนายช่างชี้แจงครับ 

นายกรุงทอง  สิงห์โทราช  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
นายช่างโยธา ประชุมทุกท่านครับ เราจะรื้อช่วงโค้งถัดจากสวนของ สท.ธนบัตร จุดนั้นรางตัวยูเดิม

เป็นของชลประทานที่ท าจะมีรอยต่อและใส่ยางสต๊อปล็อกแต่พ้ืนรั่วยางหักทรุดตัวลง
ไปสภาพขณะนี้ทรุดลงไปแล้วตัวที่ทรุดหักลงไประยะประมาณ 80 เมตร ที่เหลือ
ด้านบนที่ยังไม่พังเราก็ยังใช้ได้อยู่ซึ่งหากน้ าไหลมาจะรั่วช่วง 80 เมตร ดังกล่าว รื้อ
อันเดิมบดอัดเป็นพ้ืนตัวใหม่ถมจุดที่เป็นโพลงแล้วสร้างใหม่หมดเลยครับ ขอขอบคุณ
ครับ 
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นายธนบัตร  จักร์ค า  -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุม  
รองประธานสภา ทุกท่าน ผมขอเสนอว่า ตรงหัวล าเหมืองมีคันต่ าและแคบท าให้น้ าล้นหัวเหมือง จึง

อยากเสนอรื้อออกแค่ 40 เมตร ต่อขึ้นไปด้านหัวอีก 40 เมตร เพราะถัดจาก 40 
เมตรตรงที่ทุบนั้นคันเหมืองสูงน้ าไม่ล้นออกแล้วครับ ขอขอบคุณครับ 

นายกรุงทอง  สิงห์โทราช  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
นายช่างโยธา ประชุมทุกท่านครับ ตามที่ท่านเสนอมาเป็นขั้นตอนการท างานซึ่งตามแบบประมาณ

การงานรื้อถอน 80 เมตร เราก็ต้องรื้อถอนออก 80 เมตร แต่จะรื้อในช่วงไหนก็ต้อง
ไปดูจุดอีกที ซึ่งหากจะรื้อออกแค่ 40 เมตรก็ผิดแบบแปลนจึงผิดระเบียบครับ ในการ
ก่อสร้างใหม่ 80 เมตรจะขยับขึ้นไปตรงหัวหรือลงมาท้ายก็ต้องไปชี้จุดอีกทีว่าจุดไหน
ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีท่ีสุดครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ในแบบแปลนระบุงานรื้อถอน 80 เมตร เราก็ต้องด าเนินการตามนั้นนะครับ ส่วนที่มี

ปัญหาตรงหัวเหมืองเราก็ค่อยหางบประมาณก่อสร้างเพ่ิมในคราวต่อไปดีกว่า เพ่ือให้
พ้นวิกฤตครับ ขอขอบคุณครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภา ทุกท่านผมนั่งฟังดูจริงๆแล้วผมคิดว่าปัญหาที่เราพูดคุย ตอนนี้ไม่ใช่จะเป็นขั้นตอน

การถกในตอนนี้ เราควรจะไปดูหน้างานก่อนดูความจ าเป็นว่าจะด าเนินการตรงไหน
แก้ไขปัญหาตรงไหนแล้วก็มาสรุปออกแบบประมาณการโครงการแล้วถึงจะน าเข้า
พิจารณาในสภาฯ วันนี้เรามาประชุมพิจารณาอนุมัติกันแต่เรายังมานั่งคุยกันเรื่องจะ
ด าเนินการตรงไหน ผมจะขอฝากช่างว่าหากท่านออกไปดูหน้างานโครงการที่จะ
ก่อสร้างให้ท่านแจ้งสมาชิกสภาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปดูด้วยกันก่อนเพ่ือหาจุด
ปัญหาแล้วถึงจะด าเนินการออกแบบประมาณการโครงการจะได้แก้ไขปัญหาตรงจุด 
การถกกันวันนี้เท่ากับว่าเราเริ่มต้นใหม่และเราจะอนุมัติเลยหรือผมจึงขอฝากทางช่าง
ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ผมคิดว่าเราควรจะด าเนินการตรงจุดนี้ไปก่อนเราก็ค่อยท าการแก้ไขอีกทีรั่วซึมตรงนี้

ก่อนส่วนจุดตรงหัวฝายเราก็ค่อยท าการแก้ไขอีกรอบหนึ่งท าตอนนี้ให้จบก่อนดีกว่า
ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ขออนุญาตชี้แจงว่าผมฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารได้รับการร้องขอจากการเข้าร่วม

ประชุมสมาชิกเหมืองฝายและมีหนังสือจากสมาชิกสภาหลายท่านได้เขียนค าร้อง
ขอให้ด าเนินการจุดนี้กระผมก็ได้ทราบปัญหาและเข้าไปดูด้วยตัวเองว่าปัญหาจุดนี้
ต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ือรองรับมวลน้ าฝายลูกใหม่หากไม่ด าเนินการให้มั่นคงถาวรจะ
ไม่สามารถรองรับแรงดันน้ าที่ไหนหลากมากๆได้จะท าให้เหมืองพังทลายได้ ผมจึงให้
กองช่างออกส ารวจและก าชับว่าต้องแก้ไขปัญหาจุดนี้ให้ได้ ถึงแม้ว่าจะใช้งบประมาณ
ที่มีน้อยอย่างประหยัดแต่ต้องรองรับและแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้ ในการแก้ไขปัญหา
ของแต่ละคนอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน แต่ช่างออกส ารวจแล้วปรากฏว่าต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามโครงการดังกล่าวโดยมีแบบแปลนประมาณการที่ได้เสนอ
มาข้างต้นซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่หากจะแก้ไขทั้งหมดคงไม่ได้
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เพราะยาวมากเรามีงบประมาณจ ากัด ซึ่งได้รับการชี้แจงว่าการด าเนินการตาม
โครงการดังล่าวจะแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดีครับขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้   จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างล า
เหมือง คสล. รูปตัวยู ล าเหมืองหัวขัว โดยด าเนินการก่อสร้างล าเหมือง คสล.รูป
ตัวยู หมู่ที่ 4 จ านวนเงิน 253,000.- บาท โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการโครงการ
ก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู ล าเหมืองหัวขัว โดยด าเนินการก่อสร้างล าเหมือง 
คสล.รูปตัวยู  หมู่ที่  4 จ านวนเงิน 253,000. - บาท จ านวน 12 เสียง             
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง    งดออก เสียง  0 เสียง 

 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา โครงการต่อไป โครงการที่ 4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไหล่หิน หมู่ 2 

จ านวนเงิน 85,000.- บาท ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 

หลักการ 
4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไหล่หิน โดยด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ผิวทางหนาโดยเฉลี่ย 0.20 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 
2 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 85,000.- บาท (แปดหม่ืน
ห้าพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่ 
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงิน
สะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าว ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา จึงเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชาญยทุธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ถนนสายนี้เป็นถนนสายหลังเทศบาลเรานี้เองครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือ

อภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับมีสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้   จ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไหล่หิน หมู่ 2 
จ านวนเงิน 85,000.- บาท โปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านไหล่หิน หมู่ 2 จ านวนเงิน 85,000.- บาท จ านวน 12 เสียง  ไม่
เห็นชอบ  0 เสียง     งดออก เสียง  0 เสียง 

 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา โครงการต่อไป โครงการที่ 5 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติก 

คอนกรีต บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 จ านวนเงิน 46,000.- บาท (สี่หม่ืนหกพัน
บาทถ้วน) ขอเชิญท่านนายกครับ 

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

หลักการ 
5. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านมะกอก-นาบัว 
โดยด าเนินการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนภายในบ้านมะกอก 
– นาบัว หมู่ที่ 4 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 46,000.- 
บาท (สี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่ 
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงิน
สะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้ างถนนดังกล่าว ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา จึงเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภา ทุกท่าน โครงการนี้ผมจ าได้ว่าเคยเข้าที่ประชุมสภาฯมาแล้วครั้งหนึ่ง ไม่ทราบว่าใช่

หรือไม่ คราวก่อน กว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร น่าจะเป็นสถานที่เดียวกันครับ 
นายธนบัตร  จักร์ค า  -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุม  
รองประธานสภา ทุกท่าน ขอชี้แจงให้ท่านประดิษฐ์ ได้เข้าใจครับ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ โครงการนี้

เป็นคนละจุดกันครับ จุดเริ่มต้นอยู่หัวสะพาน ปีที่แล้วถนนขาดช่วงจึงด าเนินการต่อ 
ส่วนโครงการที่ผ่านสภาครั้งก่อนเป็นช่วงหน้าบ้านนายบุญธรรมถึงสามแยกทางใต้ แต่
ครั้งนี้อีกสายหนึ่งซึ่งด าเนินการแก้ไขท่ีมีปัญหาก่อนครับ 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้   จ่ายขาดเงินสะสม โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 จ านวนเงิน 
46,000.- บาท (สี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติก คอนกรีต บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 จ านวนเงิน 
46,000.- บาท (สี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน) จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง     
งดออก เสียง  0 เสียง 

 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา โครงการต่อไป โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านแพะ หมู่ที่ 

1 จ านวนเงิน 128,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ขอเชิญ
ท่านนายกครับ 

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

หลักการ 
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านแพะ โดยด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 219 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สถานทีก่่อสร้างบริเวณบ้านแพะ หมู่ที่ 1 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
เป็นเงิน 128,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)  

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่ 
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงิน
สะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าว ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา จึงเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ 
นายมงคล  ช านาญการ  -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภา ทุกท่าน ส าหรับถนนคอนกรีตบ้านแพะจุดนี้กระผมขอเสริมว่าจุดนี้เป็นซอยบ้านนาง

ศรีนวล ใจสงัด ต่อจากถนนสายบ้านนางซ่า ฉันทะ บริเวณสระที่ถมเดิม บางท่าน
อาจจะไม่ทราบจุด จึงขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ขอขอบคุณครับ 

 



 

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

- 12 - 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้   จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณบ้านแพะ หมู่ที่ 1 จ านวนเงิน 128,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืน
แปดพันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณบ้านแพะ หมู่ที่ 1 จ านวนเงิน 128,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืน
แปดพันบาทถ้วน) จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา   โครงการต่อไป โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้านนางอุ่น  

หมู่ที่ 3 จ านวนเงิน 132,000.- บาท ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 
    หลักการ 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านนางอุ่น หมู่ที่ 3 โดยด าเนินการ
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ไหล่หิน สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ้านนางอุ่น บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 132,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสอง
พันบาทถ้วน)  

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่ 
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงิน
สะสม ตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนดังกล่าว ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา จึงเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้   จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหน้าบ้านนางอุ่น หมู่ที่ 3 จ านวนเงิน 132,000.- บาท(หนึ่งแสนสาม
หม่ืนสองพันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหน้าบ้านนางอุ่น หมู่ที่ 3 จ านวนเงิน 132,000.- บาท(หนึ่งแสนสาม
หม่ืนสองพันบาทถ้วน) จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง     งดออก เสียง  
0 เสียง 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา โครงการต่อไป โครงการที่ 8 โครงการวางท่อระบายน้ า ซอยหน้าบ้านนาง

กาญจนา หมู่ที่ 6 จ านวนเงิน 90,000.- บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) ขอเชิญท่าน
นายกครับ 

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

8. โครงการวางท่อระบายน้ า ซอยหน้าบ้านนางกาญจนา  หมู่ที่ 6 โดยด าเนินการ
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดท่อ คสล. Dia 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 3 จุด ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานที่ก่อสร้างซอยหน้า
บ้านนางกาญจนา บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 90,000.- บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนน้ าท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้ าไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน ท าให้เกิดน้ า
ท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการวางท่อระบายน้ าให้
สามารถระบายน้ าที่ท่วมขังในฤดูฝน เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขังดังกล่าว จึงเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ 
นายธนบัตร  จักร์ค า  -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุม  
รองประธานสภา ทุกท่าน ผมขออนุญาตสอบถามไปยังช่าง ท่อระบายน้ าความยาวประมาณ 90 เมตร 

แต่บ่อพักมีแค่ 3 จุด ผมคิดว่ามีบ่อพักน้อยไปนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วความยาว 10 
เมตร ต่อ 1 บ่อไม่ใช่หรือ ผมกลัวจะเกิดปัญหาในอนาคตว่าหากท่ออุดตันจะล้าง
ล าบากครับ ขอขอบคุณครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภา ทุกท่านผมอยากจะเรียนถามช่างดังที่ท่านรองประธานสภาได้ท้วงผมอยากจะให้เพ่ิม

เช่นกันครับ เพราะระยะทางยาวพอสมควรซึ่งจะด าเนินการในหมู่ 6 เชื่อม หมู่ 2 ตรง
สี่แยกพอดีเชื่อมลงไม่น้ ายาวผมขอฝากเรื่องบ่อพักขอเพ่ิมด้วยครับ ซึ่งอาจจะดูและ
รกัษาล าบากหากเกิดตะกอนอุดตันขึ้นครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ในเรื่องบ่อพักผมก็ได้เจอปัญหาบ้านนายสายชล ไชยานนท์ ลงแม่น้ ายาวซึ่งก่อสร้าง

เมื่อคราวเป็น อบต. ไหล่หิน ความกว้างประมาณ 20 ซม. บ่อพัก 30 เมตรต่อ 1 บ่อ 
แต่ละบ่อดินเกือบเต็ม บางบ่อก็ไม่เห็นปากท่อเลย จึงน ารถเทศบาลไปล้างเป่าให้
เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งท่านสมาชิกทั้งหลายก็เป็นห่วงอาจเกิดปัญหาตามมาครับ 
ขอขอบคุณครบั  
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นายกรุงทอง  สิงห์โทราช  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
นายช่างโยธา ประชุมทุกท่านครับ ตรงนี้เป็นซอยข้างบ้านนางกาญจนาสมบัติซึ่งถนนค่อนข้างแคบ 

และมีบ่อพักเดิมของหมู่ 6 มีอยู่แล้ว 1 จุด บ่อพักตรงนี้จะวางข้างบ้านนางกาญจนา 
1 จุด และวางระหว่างกลางซอย 1 จุด และตรงท้ายซอย 1 จุด คือเชื่อมกับของหมู่ 
6 เดิม ตอนแรกจะวางหลายจุดเช่นกันแค่ดูสภาพถนนแล้วหากเราใส่เยอะจะเป็น
ปัญหาเพราะซอยนี้มีรถหกล้อ รถสิบล้อ วิ่งเยอะ หากใส่เยอะจะท าให้พ้ืนที่ของถนน
แคบเกิดการไม่สะดวกและรถสิบล้อเข้าออกบ่อยจะท าให้ฝาบ่อพักพังเสียหายเร็วผม
จึงใส่แค่ 3 จุด และขนาดท่อก็ขนาด 0.40 เมตร น าจะไหลได้ดีกว่าและตะกอนดินคง
ลงไม่มากเพราะถนนก็ลาดเอียงพอสมควรครับ ถนนสายนั้นส่วนมากจะระบายน้ าที่ใช้
ในครัวเรือนมากกว่าและให้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นวางท่อให้น้ าไหลลงท่อระบายไปเลย
ไม่ต้องปล่อยน้ าเอ่อออกถนนครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้   จ่ายขาดเงินสะสม โครงการวางท่อระบาย
น้ า ซอยหน้าบ้านนางกาญจนา หมู่ที่ 6 จ านวนเงิน 90,000.- บาท (เก้าหม่ืน
บาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการวางท่อ
ระบายน้ า ซอยหน้าบ้านนางกาญจนา หมู่ที่ 6 จ านวนเงิน 90,000.- บาท (เก้า
หม่ืนบาทถ้วน)จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง     งดออก เสียง  0 
เสียง 

 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา โครงการต่อไป โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างอาคารบริการข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชนและนักท่องเที่ยว จ านวนเงิน 250,000.- บาท(สองแสนห้าหม่ืนบาท
ถ้วน) ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ก่อนอ่ืนที่ผมจะเสนอญัตติในรายละเอียดโครงการก่อสร้าง กระผมขออนุญาตแก้ไข

ชื่อโครงการเป็น โครงการก่อสร้างอาคารบริการข้อมูลข่าวสารประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ครับ 
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 
    หลักการ 
9. โครงการก่อสร้างอาคารบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 
โดยด าเนินการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานที่ก่อสร้าง 
บริเวณกู่ครูบามหาป่าเจ้า บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง เป็นเงิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 

เหตุผล 
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เนื่องจากเทศบาลต าบลไหล่หินได้เห็นถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวและ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลไหล่หิน
และต าบลใกล้เคียงรวมถึงการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่ต าบล
ไหล่หิน จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมตามรายการข้างต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาและรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลไหล่
หิน ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างอาคารบริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
ในการใช้ข้อมูลต่างๆ จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภา ทุกท่าน ผมอยากเรียนถามท่านผู้บริหารว่าการสร้างอาคารได้รับความเห็นหรือแจ้ง

จากชาวบ้านหรือยัง หรือได้รับความคิดเห็นหรือความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบ
สถานที่หรือชาวบ้านหรือยังครับ ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านและหลายๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสถานที่หรือยังครับ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ส าคัญ เกรงจะเกิดปัญหาหาก
ก่อสร้างไปแล้วครับ 

นายไพโรจน์  ดวงชัย  -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภา ทุกท่าน การก่อสร้างอาคารบริการข้อมูลข่าวสารประชาชนและนักท่องเที่ยว หาก

ด าเนินการกระผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางต ารวจและ
ชาวบ้านก็มีความต้องการด้วย และเป็นโครงการที่ดีมากครับ แต่แบบแปลนกระผมดู
แล้วไม่มีห้องน้ าบริการควรมีห้องน้ านะครับ จึงขอสอบถามครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน  ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทั้งสองท่านที่ได้กรุณาสอบถามและชี้แจงผมขอ

อนุญาตชี้แจงโครงการนี้เป็นการร้องขอจากพ่ีน้องประชาชนและมีอยู่ในแผนพัฒนา
ต าบลสามปีแล้ว และที่ส าคัญผู้ดูแลสถานที่และคณะศรัทธาก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
ใช้ดูแลกู่ครูบามหาป่าเจ้าด้วย จึงมีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างส่วนห้องน้ าผมได้คุย
กับช่างและหากมีห้องน้ างบประมาณไม่เพียงพอและได้หารือไปยังผู้เกี่ยวข้องหลายๆ
ฝ่าย ก็ได้รับค ารับรองว่าไม่เป็นปัญหา เขาสามารถที่จะมีคณะศรัทธามาสนับสนุน
ก่อสร้างเพ่ิมเติมให้และหากไม่มีใครมาสนับสนุนทางเทศบาลก็จะหางบประมาณ
ด าเนินการก่อสร้างห้องน้ าเพ่ิมเติมได้ครับ ส่วนเรื่องอาคาร เป็นอาคารที่ไม่สมบูรณ์
แบบเท่าที่ควรแต่ทางต ารวจก็รับรองว่าจะมีผู้ให้การอนุเคราะห์สนับสนุนเพ่ิมเติมใน
โอกาสต่อไปได้ขอแค่ให้มีอาคารก่อนครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับผม หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้   จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้าง
อาคารบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จ านวนเงิน 
250,000.- บาท(สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้าง
อาคารบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จ านวนเงิน 
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250,000.- บาท(สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 
เสียง     งดออก เสียง  0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระนี้ เป็นการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หินเป็น

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ านวน 2 คน ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
ปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่านครับ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นเรื่องมากจากส านักงาน

ยุติธรรมล าปาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลดคดีขึ้นสู่ศาลจึงต้องให้ทุกท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์
ยุติธรรมชุมชน มีคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่านถึง 10 ท่าน โดยประกอบด้วย  
1. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในต าบล เลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
2. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบล เลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
3. ต ารวจชุมชน จ านวน 1 คน 
4. ผู้แทนผู้น าองค์กร/กลุ่มอาชีพในต าบล จ านวน 1 คน 
5. นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ ได้ รับมอบหมายจาก นายก เป็นกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการทั้ งหมดจะคัดเลือก ประธานคณะกรรมการ  1 คน รองประธาน
คณะกรรมการ 2 คน และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ซึ่งมีต าแหน่งบังคับคือที่ปรึกษา
ศูนย์ฯ ดังนี้ 
1. ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธร 
2. ปลัดอ าเภอผู้ประสานงานต าบล 
3. พัฒนากรต าบล 
4. ก านันต าบล 
5. นายกเทศมนตรี 
6. ผู้แทนยุติธรรมจังหวัด 1 คน 
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีหน้าที่ คือ หากชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในเรื่องต่างๆ ด้านกฎหมายก็ต้องมาปรึกษาที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนแทนที่จะต้องเสียเงิน
จ้างทนายความ ศูนย์ฯ นี้จะเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน  ในเรื่องข้อ
พิพาทเล็กๆ น้อยๆ เช่น การสอบเขตที่ดิน การชี้แนวเขตที่ดิน เป็นต้น แทนที่จะ
ด าเนินการฟ้องร้องก็หันมาปรึกษาที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในพื้นท่ีของเรา แต่ที่ต้องน าเข้าท่ีประชุมสภาในวันนี้ก็เพ่ือให้สมาชิกสภา
เทศบาลด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา จ านวน 2 ท่านเพ่ือเป็นคณะกรรมการศูนย์ฯ
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หินเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

จ านวน 2 คน ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ 
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
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สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอ นายธนบัตร  จักร์ค า  รองประธานสภาฯ และ
นายวสันต์  วรรณมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับผม 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่หากไม่มีขอมติในที่ประชุม ครับ 
ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบให้ นายธนบัตร  จักร์ค า  รองประธานสภาฯ และนายวสันต์  

วรรณมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมต าบลไหล่
หิน จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี   5 เรื่อง อ่ืนๆ  
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมได้น าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ครับ 
นายธนบัตร  จักร์ค า  -  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุม  
รองประธานสภา ทุกท่าน ผมอยากจะขออภิปรายอีกสักนิดก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน

ที่ได้พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาต าบลไหล่หิน ซึ่งเป็นการจ่ายขาดเงินสะสมและ
เป็นโครงการเร่งด่วนกระผมจึงขอฝากคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ท่าน
ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งบประมาณ เนื่องจากโครงการได้ผ่านสภาฯไปแล้ว ก็ขอให้
ด าเนินการโดยเร่งด่วนด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องชาวบ้าน ซึ่งสมาชิกสภาทุกท่านก็
ต้องช่วยติดตามโครงการที่อนุมัติไปแล้วด้วยและมีโครงการที่ยังไม่ด าเนินการอีกเยอะ
มากซึ่งได้ผ่านสภาฯไปแล้ว เช่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ.
2559 การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งก่อน และการโอนเงินงบประมาณครั้งก่อนโน้นด้วย 
ประมาณสิบกว่าโครงการ จึงขอให้ฝ่ายบริหารรีบด าเนินการซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
น้ าก็ขอให้รีบด าเนินการเพราะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ตามที่กระผมได้เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่าน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าชับให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายนนี้ จึงขอให้ฝ่ายบริหารรีบด าเนินการด้วยครับ ซึ่งหากฝนเริ่มตกลงมามากจะ
เกิดปัญหาด าเนินการล าบากครับ 

นางล าดวน  จินา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่าน ดิฉันมี 2 เรื่อง ที่จะขอพูดในระเบียบวาระนี้  เรื่องที่  1 ต้อง

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ติดต่อไปยังป้องกันภัย
จังหวัดล าปางให้เข้ามาด าเนินการตัดแต่งกิ่งต้นโพธิ์หน้าวัดเข้าซ้อนและได้ด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอขอบคุณอย่างสูงค่ะ และเรื่องที่ 2 ขอฝากไปยังท่าน
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส านักปลัดเรื่องกิจกรรมวัน อสม. ที่ผ่านมาเราได้ขอ
งบประมาณอุดหนุน จ านวน 15,000.- บาท แต่ ณ วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
แจ้งว่าตั้ งงบประมาณไว้  จ านวน 7,500. - บาท ซึ่ งเราด าเนินการทั้งต าบล
งบประมาณจึงไม่เพียงพอจึงขอความอนุเคราะห์ให้การอุดหนุนเงิน จ านวน 
15,000.- บาท เหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะ 

 
นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
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สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอพูดเรื่อง ท่อระบายน้ าเสียซึ่งบ้านหมู่ที่ 6 เราก็ได้
ด าเนินการล้าง เป่า ไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งตลาดสด กระผมได้รับ
การร้องขอว่าอยากให้ล้างเป่าฝั่งตลาดสดด้วย เพราะก็เกิดการอุดตันเช่นกัน และจุด
บ้านหมู่ที่ 4 หน้าบ้านนายเพชร บ่อพักไม่มีฝาปิดครับโดยน าเอาเศษไม้มาปิดบังไว้
กระผมเกรงจะเกิดอันตรายกับผู้สัญจรไปมาครับจึงขอฝากด้วยครับ ในการด าเนิน
โครงการก็เช่นการผมก็อยากให้เร่งด าเนินการและต้องท าให้ดีมีคุณภาพชาวบ้านก็จะ
ได้รับการแก้ไขปัญหาและอยู่ดีกินดีครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ขอขอบคุณท่านไพโรจน์ ส าหรับการล้างท่อที่ท่านกล่าวมานี้ยังไมได้รับการร้องขอเข้า

มานะครับ ที่ผ่านมาได้รับการร้องขอจากผู้ที่มีบ้านอาศัยอยู่ใกล้เคียงและได้รับแจ้ง
ผู้ใหญ่สามารถ เกษณา จึงได้ด าเนินการ ในจุดที่ท่านแจ้งมาก็ให้ด าเนินการท าหนังสือ
แจ้งเข้ามาอีกทีนะครับ และขอฝากคณะผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่ได้ผ่าน  
สภาฯ ไปแล้วขอให้รีบด าเนินการ หากเป็นไปได้อยากให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายนนี้เพราะเพดานการตกลงราคาก็ปรับการขยายเป็นห้าแสนบาทแล้ว จึงขอให้
รีบด าเนินการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องชาวบ้านด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่านที่ได้น าเสนอและชี้แจงสู่ฝ่ายบริหาร 

ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่ดีๆ หลายเรื่อง เพ่ือการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องชาวบ้าน ผมขอ
อนุญาตน าเรียนชี้แจงว่า ขณะนี้โครงการทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2559 และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
รอบแรกและในรอบนี้ ส าหรับเงินงบประมาณโครงการ ปี 2559 บางโครงการขณะนี้
อยู่ในระหว่างด าเนินการ ผมให้แบ่งแยกโครงการออกเป็นโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2559 หากมีงบประมาณโอนมาเราก็จะรีบ
ด าเนินการหากมีเงินโอนเข้ามาแล้วก็ต้องเลือกโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อนหลังเช่น 
โครงการเกี่ยวกับน้ า และโครงการที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการก่อนโครงการอ่ืนที่ไม่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน ก็ต้องรองบประมาณก่อนครับ ส าหรับโครงการที่งบประมาณโอน
มาแล้วยังไม่ด าเนินการก็อยู่ในระยะที่รอการด าเนินการเตรียมการในเรื่องของราคา
กลาง ได้ราคากลางจากคณะกรรมการก าหนดราคากลางแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของกอง
ช่างต้องส่งให้กองคลังหรือพัสดุได้จัดหาผู้รับจ้าง เพราะฉะนั้นโครงการหลายๆ
โครงการก็ล่าช้าเนื่องจากติดข้ันตอน ผมในฐานะฝ่ายบริหารก็ได้เร่งรัดให้ด าเนินการให้
เร็วที่สุด และให้ทันก่อนฤดูฝนและฤดูท านาที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2559 ส่วนโครงการจ่ายขาดเงินสะสมรอบแรก
ขณะนี้หลายๆโครงการก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง และรอท าสัญญา และรอ
การก าหนดราคากลาง ซึ่งจะพยายามให้ทันก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ โดยภาพรวมแล้ว
ผมได้แบ่งโครงการจ่ายขาดเงินสะสมออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1 ประเภทโครงการ
เร่งด่วน 2 เป็นโครงการเร่งด่วนที่สุด และ 3 ประเภทเร่งด่วนสุดสุด ทุกอย่างเร่งด่วน
แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนไม่เท่ากัน เช่น ด่วนสุดสุด คือ ถนนลาดยางบ้านมะกอก-นา
บัว เพราะว่าโครงการลาดยางตัวนี้ยาว 30 เมตร งบประมาณ 40,000.- บาท หาก
ไม่รีบด าเนินการจะล่าช้าเพราะหาผู้รับจ้างยากมากเพราะงานน้อยไม่คุ้มที่จะเข้า
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ด าเนินการเพราะต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ จึงต้องท าพร้อมกันกับถนนลาดยางบ้าน
มะกอก-นาบัว งบประมาณสองแสนกว่าบาทเพราะหากไม่ด าเนินการก็คงต้องรอไปอีก
นาน โครงการด่วนที่สุด คือ โครงการก่อสร้างรางตัวยูล าเหมืองทุ่งหัวขัว และโครงการ
ขุดลอกล าเหมืองทุ่งเตียมและล าเหมืองทุ่งหนองห้า ต้องด าเนินการให้เสร็จก่อนฤดูท า
นานี้ หรือก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ โครงการด่วน คือ โครงการอ่ืนๆ ที่ได้ผ่านสภามา 
เพราะว่าอยู่ในเชิงถูกบังคับจากรัฐบาลกลาง ตามที่ท่านประธานสภาแจ้งว่าได้ไป
ประชุมสันนิบาตเทศบาล ซึ่งส่วนกลางก าชับมาว่าการจ่ายขาดเงินสะสมต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 30 มิถุนายน นี้ จึงเป็นโครงการด่วนทั้งนั้น ส่วนเรื่องที่
ท่าน สท.ล าดวน กล่าว ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านได้ขอบคุณเทศบาลที่มีหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์จากป้องกันภัยจังหวัดให้มาตัดกิ่งต้นโพธิ์ก็จะขอเรียนเพ่ิมเติมว่า
ขณะนี้ทางป้องกันภัยจังหวัดก็ได้มีหนังสือทวงเงินมาแปดพันกว่าบาท ค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามัน ซึ่งมรีะเบียบเปิดให้เรียกเก็บเงินเรา ส่วนในเรื่องโครงการ อสม. 
ทางท่านปลัดเทศบาลคงจะหาทางออกให้ ส่วนเรื่องการเป่าท่อก็ยังไม่ได้รับการร้องขอ
จากใครวันนี้ก็ถือว่าท่าน สท.ไพโรจน์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ได้รับการร้องขอจากพ่ีน้อง
ชาวบ้าน เราก็จะรับเอาไว้และจะด าเนินการต่อไป และในอนาคตท่อคงจะไม่ตันแล้ว
เพราะเราใช้ท่อขนาด 0.40 เมตร ที่ผ่านมาใช้ท่อขนาด 0.20 เมตร ซึ่งเราใช้ใหญ่
กว่าเดิมครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน         

เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2559  ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิด ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) 
ประจ าปี พ.ศ.2559 ไว้เพียงแค่นีข้อปิดการประชุม ขอบคุณครับผม 

 
ปิดประชุม  เวลา  14.00 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 


