
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปี 2559 

วันศุกร์ที่  18  พฤศจิกายน  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 นายกเทศมนตรี 
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. นายณรงค์ เครือไหม ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นายกรุงทอง สิงห์โทราช นายช่างโยธาช านาญงาน 
10.  นายจีรยุทธ วงเวียน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นางนิตยา ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
12. นางกชพร   ป้องสมาน นักวิชาการคลังช านาญการ 
13. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
14. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
15. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว  นายช่างโยธาช านาญงาน 

 

-ส ำเนำ- 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ครบองค์ประชุม วันนี้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 เชิญท่านประธานน าไหว้พระสวดมนต์
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2559         
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2559  
ประธานสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 22  สิงหาคม ๒๕๕9 ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

แล้วหากมีข้อความ  ใดผิด หรือที่จะต้องแก้ไขเชิญเสนอที่ประชุม เพ่ือท าการแก้ไข
ข้อความได้นะครับ เพ่ือให้ที่ประชุมรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความ
หรือไม่ เชิญครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ขอแก้ไขค าพูดของกระผม หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 8 ตัดค าว่า อบต.สมปราบออก แก้ไข

ประโยคเป็น กรณีตัวอย่าง อปท.แห่งหนึ่งได้น ารถไถตัดหญ้าที่สาธารณะ และวันหนึ่ง
... และบรรทัดที่ 10 ตัดค าว่า ที่ และค าว่า ก็ ออกครับ แก้ไขหน้าที่ 7 บรรทัดที่ 1 
แทรกค าว่ากลับกลาย หลังค าว่า แต่ ครับ หน้าที่ 10 ค าพูดของกระผม บรรทัดที่ 3 
เปลี่ยนค าว่าหัวเหมือง เป็นคันเหมือง บรรทัดที่ 10 ตัดไม้เอกออก เป็นฝาย และเพ่ิม
ค าว่า ก็ไปกั้น หลังค าว่ากั้นน้ าเอาไว้มัน เพ่ิมค าว่าด้วย หลังค าว่าไหลไป หน้าที่ 11 
บรรทัดที่ 6 ตัดค าว่า จะ และเพ่ิมค าว่า รื้อถอน หน้าค าว่าโยกย้าย บรรทัดที่ 15 
แก้ไขค าว่า ปม เป็น ผม หน้าที่ 13 ค าพูดของกระผม บรรทัดที่ 5 เปลี่ยนค าว่าเก่า 
เป็น เดิม และบรรทัดที่ 6 เปลี่ยนค าว่าปลูก เป็น ท า เปลี่ยนค าว่า อย่างเก่า เป็น
เหมือนเดิม ขอขอบคุณครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ ขอแก้ไข หน้าที่ 7 ค าพูดของกระผม บรรทัดที่ 2 เพ่ิมค าว่า เขา 

หลังค าว่าชาวบ้าน และบรรทัดที่ 3 เพ่ิมค าว่าบริการ หลังค าว่า เพราะเราให้ บรรทัด
ที่ 4 เปลี่ยนค าว่าเลย เป็นค าว่า เป็น ขอขอบคุณครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอให้แก้ไขค าพูดของกระผม หน้าที่ 7 ค าพูดของกระผม

บรรทัดที่ 3 ค าว่ารถน้ าต้นไม้ แก้ไขค าว่า รด ครับ บรรทัดที่ 4 ตัดค าว่า กระจุกอยู่ที่ 
เป็นค าว่า เกิดกับเจ้าหน้าที่  และหน้าที่ 11 ค าผมของกระผม บรรทัดที่ 3 เพ่ิม
ประโยคว่า จากกิ่วคอหมา หลังค าว่า ปล่อยน้ ามา และบรรทัดที่ 4 แก้ไขค าพิมพ์ผิด 
ค าว่า เพราะ พิมพ์ผิดครับ ขอขอบคุณครับ 
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นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอให้แก้ไขค าพูดของกระผม หน้าที่ 10 ค าพูดของ

กระผม บรรทัดที่ 4 แก้ไขค าว่า ไม่ยาว เป็น แม่ยาวครับ ขอบคุณครับ 
นางล าดวน  จินา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา  ประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันขอแก้ไขค าพูด หน้าที่ 9  ค าพูดของดิฉัน บรรทัดที่ 4 ตัดค า

ว่า การ เปลี่ยนเป็น สถานีสูบน้ า และบรรทัดที่ 7 แก้ไขค าว่า คน เป็น เทศบาลอ่ืน 
ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา กระผมขอแก้ไข ค าพูดของกระผม หน้าที่ 3 แก้ไขทั้งประโยค เป็นเรียนท่านสมาชิก

สภา ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สมาชิกท่านใดจะแก้ไขอีก
หรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงาน
การประชุม และรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2559  โปรดยกมือครับ และหน้าที่ 13 บรรทัดที่ 3 เพ่ิมค าว่า ปิด หลังค า
ว่า ก่อนที่เราจะ ครับ ขอขอบคุณครับ  

 - ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขอีก
หรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงาน
การประชุม และรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2559  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2  
ประจ าปี 2559 จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 - เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระท่ี 3  3.1 ญัตติเรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 เรียนเชิญท่านนายกได้เสนอขอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล
ไหล่หิน เรียนเชิญครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม

ในนามนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ขออนุญาตขอเสนอญัตติ ในที่ประชุมแห่งนี้เพ่ือ
ได้โปรดพิจารณานะครับ  

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ในหมวดภาคครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทงานชลประทาน  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูป
ตัว U บริเวณหลังล าเหมืองฮ่องม ่อ หมู่ที่ 4  จ านวน  35,000.- บาท (สามหมื่นห้า
พันบาทถ้วน)  

เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ในรายจ่ายของ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้ก าหนดรายจ่ายในหมวดภาคครุภัณฑ์ ที่ดิน 
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และสิ่งก่อสร้าง ประเภทงานชลประทาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัว 
U บริเวณหลังล าเหมืองฮ่องม่อ หมู่ที่ 4 ไว้และเนื่องจากบริเวณล าเหมืองฮ่องม่อ    
หมู่ที่ 4  เกิดความเสียหาย เวลาฝนตกและท าให้ดินพังทลายลงมา ทับถมท าให้น้ าไม่
ไหลไปยังพ้ืนที่การเกษตร เมื่อฤดูน้ าหลากท าให้น้ ากัดเซาะไปยังพ้ืนที่ของชาวบ้าน 
ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นประจ าทุกปี จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้าง
ทางรางระบายเป็นการถาวร ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดภาคครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทสิ่งก่ อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัว U บริเวณหลังล าเหมือง
ฮ่องม่อ หมู่ที่ 4  จ านวน 35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ตามญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้  

โอนงบแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง 
งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โอนลดเป็นเงิน 35,000.- บาท (สาม
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 65,000.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัว U บริเวณหลังล าเหมือง
ฮ่องม่อ โอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจ านวนเงิน 35,000.- บาท (สาม
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินโอนทั้งสิ้น 35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน)   

ต่อไปนะครับ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินเ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมจ านวน 
15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

เหตุผล 
 เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 2560 ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม ตั้งไว้ไม่เพียงพอ เพราะมีรายการซ่อมแซมจ านวนหลายรายการ อาทิ
เช่น ค่าซ่อมแซมถนน ค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ า ที่ช ารุด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องโอนเงิน
รายการดังกล่าว จ านวน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงขอเสนอ
ญัตติต่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติวงเงินตามงบประมาณ
รายจ่าย เทศบัญญัติรายจ่ายประปีงบประมาณ 2560 โอนไปเพ่ิมในรายการ หมวด
ค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ดังนี้  
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โอนลดแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง 
งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 65,000.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โอนงบ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 50,000.- บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   

โอนเพ่ิม งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม งบประมาณคงเหลือ 56,000.- บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โอนเพ่ิม
เป็นจ านวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมค่าใช้จ่ายค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 71,000.- บาท (เจ็ด
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13  พ.ศ. 
2522  มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเพ่ือการลงทุน 
เทศบาลจะปฏิบัติได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการ
จังหวัดล าปางอนุมัติแล้ว ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนค่าใช้จ่ายในหมวดภาคครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่
ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ดังนั้นกระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หินเพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดภาคครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผล
และค าชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา คณะผู้บริหารเสนอญัตติขอโอนงบประมาณปี 2560 นะครับ จากแผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันลอยกระทง งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ที่เราไม่ได้ใช้
นะครับ จะโอนมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัว U บริเวณหลังล าเหมืองฮ่องม่อ เป็น
จ านวนเงิน 35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  และเพ่ือค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม เป็นจ านวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
รวมทั้งสิ้น 50,000.- บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) มีท่านใดจะซักถาม เชิญครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องมาจากโครงการ ผมจะขอชี้แจงเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับ

โครงการ คือช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาผมได้รับการร้องขอจากพ่ีน้องชาวนา พวกท่าน
พอจะรับทราบนะครับเกี่ยวกับล าเหมืองฮ่องม่อ เมื่อปีก่อน ที่มีการขุดลอก หลังจาก
ขุดลอกแล้วล าเหมืองมันยังไม่อยู่ตัว เพราะเหมืองกับทุ่งนามันอยู่ต่างระดับกัน พอดีปี
นี้เมื่อมีน้ าเหมืองมา ท าให้ดินสไลด์ ส่งผลให้ล าเหมืองขาดนะครับ จึงได้เขียนค าร้อง
มาท่ีเทศบาลให้ช่วยเหลือ แต่อย่างว่างบประมาณมันไม่มีเลยต้องรอก่อน ถ้าได้ท าครั้ง
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นี้ต่อไปคงไม่เกิดปัญหา ยังไงผมก็ขอฝากท่านสมาชิกนะครับให้ช่วยพิจารณา ขอบคุณ
มากครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านไหนต้องการอภิปรายหรือซักถาม เรียนเชิญครับ  หากไม่มีผมจะขอ

มติจากสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ืออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2560 จากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง 
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยโครงการที่หนึ่งคือก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัว U 
บริเวณหลังล าเหมืองฮ่องม่อ จ านวนเงิน 35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
และค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
รวมทั้งสิ้น 50,000.- บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติ
โอนรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ไปตั้งเป็นรายจ่ายดังรายการที่กล่าวมาข้างต้น 
โปรดยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์อนุ มัติให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0  
เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา  ๔.๑ ญัตติเรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุนตามมติ

คณะรั ฐมนตรี เ มื่ อ วั นที่  13  กันยายน 2559 รายละ เ อียดตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 
ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     เนื่องด้วยเราได้รับหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการก าหนด

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ และสังคมไทยภายในท้องถิ่น ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งเห็นชอบในหลักการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ และสังคมไทยภายในท้องถิ่น 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการน าเงินสะสมมาใช้ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตชองประชาชน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดย
ให้กระทรวงมหาดไทยก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ และด าเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยประมาณ 7-8 ข้อ โดยกระทรวงมหาดไทยจึง
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2547 
และที่ แก้ ไข เ พ่ิม เติม  ข้อ  4 ก าหนดหลัก เกณฑ์การใช้ จ่ ายจ่ าย เงินสะสม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เศรษฐกิจ และสังคมไทยภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
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พ.ศ. 2559 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่า
ราชการจั งหวัดและนายอ า เภอก ากับดูแลการใช้จ่ ายเงินสะสมให้ เป็นไป 
ตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ โดยถือปฏิบัติตามประกาศ คสช. 
104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ซึ่งรายละเอียดที่ได้ก าหนดตาม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามมาตรการที่
กล่าวไปดังข้างต้น 

1. เจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
เงินสะสมนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง 
พร้อมที่จะรับมือสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือ
น าไปใช้เพ่ือการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวังเพ่ือมิให้
เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ระยะยาว 

2. ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมที่ส่งฝากเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท) หรือเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ก.ส.อ.) แล้วน าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่
สามารถน าไปใช้ได้ 

3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 วรรคท้ายที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการ
คลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวนในข้อ 2 ไป
ใช้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารองเงินสะสมไว้เพ่ือใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 

3.1 ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถิ่น ประมาณสามเดือน 

3.2 ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยส ารองไว้ร้อยละสิบของยอดวงเงิน
สะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2 และข้อ 3.1  

     4. ลักษณะและประเภทโครงการหรือกิจการที่สามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่าย 
 4.1 เป็นโครงการหรือกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ หรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 ทั้งนี้ การน าเงินสะสมไปใช้
จ่ายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

4.2 โครงการที่จะน าเงินสะสมไปใช้จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์และสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขอให้น าข้อมูลปัญหา และความ
ต้องการพ้ืนฐานของประชาชนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) มาประกอบพิจารณาโครงการด้วย 

5. การายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ผลการใช้เงินสะสม และให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแบบท่ีก าหนด 

ผมขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่สามารถด าเนินการได้ 
เทศบาลต าบลไหล่หินมีงบประมาณเงินสะสม จ านวน 6,328,978.11 บาท 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภา   ท่านนายกครับ ส าหรับยอดเงินสะสมที่เรามีอยู่ ขอให้ท่านช่วยชี้แจงด้วยครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     ขออนุญาตน าเสนอตามนี้นะครับ 8 รายการ ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เทศบาลต าบลไหล่หินนะครับ  ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่าย  ณ วันที่ 31 
ตุลาคม พ.ศ.2559 เงินสะสมที่สามารถน ามาใช้ได้ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบ
ยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก (ก.ส.ท) และ (ก.ส.อ.) แล้ว เรามีเงินอยู่ 
6,680,978.11 (หกล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์ )  
หักเงินส ารองเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย ยังไม่ได้ด าเนินการ หรืออยู่
ในระหว่างด าเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจ านวนเงิน 352 ,000.-บาท (สาม
แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) คงเหลือเงินสะสมจ านวนเงิน 6,328,978.- (หกล้าน
สามแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ส ารองงบประมาณบุคลากร
เป็นจ านวนเงิน  4,691,388.- (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปด
บาทถ้วน) เงินสะสมคงเหลือเป็นจ านวนเงิน 1,637,590.11 (หนึ่งล้านหกแสนสาม
หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสิบเอ็ดสตางค)์ ส ารองจ่ายกรณีจ่ายสาธารณภัยร้อยละ
สิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือเป็นจ านวนเงิน 163 ,759.01 (หนึ่งแสนหกหมื่น
สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์) เพราะฉะนั้นเราจะเหลือเงินสะสมที่จะ
น ามาใช้ได้เป็นจ านวนเงิน 1,473,831.10 (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันแปด
ร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) สรุปว่าเทศบาลเราสามารถจ่ายเงินสะสมได้ เป็น
จ านวนเงิน 1,473,831.10 (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
บาทสิบสตางค์) ดังนั้นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ผมได้อ่านเมื่อสักครู่ จะสะสม
เงินเพ่ิมให้อีกเท่าที่เทศบาลมี คือเพ่ิมให้อีก เป็นจ านวนเงิน 1 ,473,831.10 (หนึ่ง
ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์ ) รวมทั้งสิ้น 
2,946,000.- (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาท) ต่อไปคือรายละเอียดของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละประเภทรัฐบาลจะสมบทให้ได้เท่าไหร่ ประเภทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 76 แห่ง  
ได้รับเงินสมบทไม่เกิน 5,000,000.- (ห้าล้านบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่ต้อง
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สมทบในวงเงินไม่เกิน 380,000,000.- (สามร้อยแปดสิบล้านบาท)  2. เทศบาล
นคร จ านวน 30 แห่ง  ได้รับเงินสมบทไม่เกิน 3,500,000.- (สามล้านห้าแสนบาท
ถ้วน) รวมงบประมาณที่ต้องสมทบในวงเงินไม่เกิน 105 ,000,000.- (หนึ่งร้อยห้า
ล้านบาท)  3.  เทศบาลเมือง จ านวน 178 แห่ง  ได้รับเงินสมบทไม่ เกิน 
3,500,000.- (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่ต้องสมทบในวงเงินไม่
เกิน 623,000,000.- (หกร้อยยี่สิบสามล้านบาท)  4. เทศบาลต าบล จ านวน 
2,233 แห่ง  ได้รับเงินสมบทไม่เกิน 1,500,000.- (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวม
งบประมาณท่ีต้องสมทบในวงเงินไม่เกิน 3,349,000.50 (สามพันสามร้อยสี่สิบเก้า
ล้านบาทห้าสิบสตางค์) 5. องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ จ านวน 35 แห่ง  
ได้รับเงินสมบทไม่เกิน 1,500,000.- (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่
ต้องสมทบในวงเงินไม่เกิน 52,000,000.50 (ห้าสิบสองล้านบาทห้าสิบสตางค์)  6. 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง จ านวน 177 แห่ง  ได้รับเงินสมบทไม่เกิน 
1,500,000.- (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่ต้องสมทบในวงเงินไม่
เกิน 265,000,000.50 (สองร้อยหกสิบห้าล้านบาทห้าสิบสตางค์)  7. องค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก จ านวน 5 ,122 แห่ง  ได้รับเงินสมบทไม่ เกิน 
1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่ต้องสมทบใน
วงเงินไม่เกิน 5 ,122,000,000.50 (ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านบาทห้าสิบ
สตางค์) สรุปคือ รวมจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 7 ,851 แห่ง รวม
งบประมาณท่ีต้องสมทบในวงเงินไม่เกิน 9,897,000,000.50 (เก้าพันแปดร้อยเก้า
สิบเจ็ดล้านบาทห้าสิบสตางค์) มาถึงตอนนี้มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถาม 
เรียนเชิญครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ เงินงบประมาณที่ทางรัฐบาลอุดหนุนมาครั้งนี้ เราต้องท า

โครงการรองรับไว้ทุกโครงการเลยใช่รึเปล่าครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     หมายถึงว่าจ านวนเงินเราที่มีในตอนนี้ เป็นจ านวนเงิน 1 ,473,831.10 (หนึ่งล้านสี่

แสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) บวกกับรัฐบาลอุดหนุนมา
อีกเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,473,831.10 (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อย
สามสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) รวมทั้งสิ้น 2,946,000.- (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพัน
บาท) ตรงนี้คือข้อก าหนดว่าเราจะต้องมีโครงการมารองรับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมมีอีกหนึ่งค าถามว่า ถ้าเงินรัฐบาลไม่สนับสนุนมาหละครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     ผมได้สอบถามไปหลายที่แล้ว ผมเชื่อว่าคงมีเงินที่จะอุดหนุนแล้ว เพราะจริงๆแล้วเป็น

นโยบายของทางรัฐบาล ต่อไปผมจะขออนุญาตนะครับ เรื่องขอเสนอญัตติมีทั้งสิ้ น 
15 โครงการ คือ ผมขออนุญาตเสนอญัตติทั้ง 15 โครงการเลยได้รึเปล่าครับ แล้ว
ค่อยอภิปรายพิจารณาทลีะโครงการ 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ขอเรียนเชิญท่านนายกเสนอญัตติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 15 โครงการครับ 

จากนั้นเราจะพิจารณาเป็นรายโครงการไปครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน      กระผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด ค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน  
15  โครงการ  รวม เป็น เ งินทั้ งสิ้ น  2 ,946 ,000. - บาท โดยมีหลั กการ 
และเหตุผลดังนี้ครับ  

  หลักการ 
1. โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณหน้าบ้านนายวิฑูรย์ นันตา  โดย

ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 83.00 
เมตร บ่อพักขนาด 1.00x100x1.20 เมตร จ านวน 4 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้านายวิฑูรย์ นันตา บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 
ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง งบประมาณ 147 ,000.- บาท (หนึ่ง
แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
 เหตุผล 

เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวว่า  ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้ าไม่สามารถ
ระบายน้ าได้ทัน  ท าให้เกิดน้ าเอ่อและท่วมขังบริเวณถนน จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องวางท่อ
ระบายน้ า ให้สามารถระบายน้ าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน และน้ าเอ่อล้นออกนอกถนน  
 หลักการ 

2. โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งซี่ลี่ , ล าเหมืองม่วงน้อย-หนองถี่-ทุ่งป่าไผ่-
ทุ่งหนองโลก โดยด าเนินการขุดลอกล าเหมือง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 -1.50  เมตร 
ลึกโดยเฉลี่ย 0.50-1.00 เมตร  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 5,200.00  เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,650 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  
สถานที่ก่อสร้าง  ล าเหมืองทุ่งซี่ลี่ ล าเหมืองม่วงน้อย-หนองถี่-ทุ่งป่าไผ่-ทุ่งหนองโลก 
บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 และบ้านมะกอก นาบัว หมู่ที่ 4 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง งบประมาณ 356,500.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาท
ถ้วน)  

  เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันล าเหมืองทุ่งซี่ลี่ ,ล าเหมืองม่วงน้อย-หนองถี่-ทุ่งป่าไผ่-ทุ่ง

หนองโลก มีการทับถมของหินและดินตะกอนปริมาณมาก  ท าให้น้ าตื้นเขินและ
ประชาชนที่ท าเกษตรกรรมบริเวณดังกล่าว  จึงได้รับความเดือดร้อนในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 
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    หลักการ 

3. โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งหัวขัว บริเวณทุ่งนาอ้อย-ทุ่งน้อย โดย
ด าเนินการขุดลอกล าเหมืองหัวขัว ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 1.00-1.50  เมตร ลึกโดย
เฉลี่ย 0.50-1.00 เมตร  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,960.00  เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,940 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  
สถานที่ก่อสร้าง ล าเหมืองทุ่งหัวขัว บริเวณทุ่งนาอ้อย -ทุ่งน้อย บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 
ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง งบประมาณ 356,500.- บาท (หนึ่ง
แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันล าเหมืองทุ่งหัวขัวบริเวณทุ่งนาอ้อย –ทุ่งน้อย มีการทับถม

ของหินและดินตะกอนปริมาณมาก  ท าให้น้ าตื้นเขินและประชาชนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

หลักการ 
4. โครงการก่อสร้างอาคารแบ่งน้ า คสล. ล าเหมืองหัวขัว (ทุ่งซี่ลี่)   โดย

ด าเนินการก่อสร้างอาคารแบ่งน้ า คสล. จ านวน 2 ช่อง ขนาดกว้าง  9.00  เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณล าเหมืองหัวขัว (ทุ่งซี่
ลี่) ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง งบประมาณ 55,000.- บาท  
(ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวว่า ได้รับความ

เดือดร้อนเรื่องการระบายน้ าไปสู่พ้ืนที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้ าไม่
สามารถระบายน้ าได้อย่างทั่วถึง   ท าให้ไม่สามารถท าการเกษตรได้อย่างพร้อมเพรียง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว     
จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

หลักการ 
5. โครงการวางท่อส่งน้ า คสล. บริเวณล าเหมืองทุ่งซี่ลี่ โดยด าเนินการวาง

ท่อส่งน้ า คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เม ตร ยาว 10.00 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณล าเหมืองทุ่งซี่ลี่ บ้านแม่ฮวก 
หมู่ที่ 3 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง งบประมาณ 58,000.- บาท 
(ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนและเกษตรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว  

ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้ า กรณีท่ีน้ าน้อยไม่สามารถส่งน้ าให้แก่
พ้ืนที่ทางการเกษตรได้ทัน  แต่หากน้ ามีปริมาณมากจะท าให้เกิดน้ าท่วมขังพ้ืนที่ทาง
การเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 
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หลักการ 
6. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณหน้า

ตลาดสด บ้านไหล่หินตะวันตก  โดยด าเนินการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัส  
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 70.00  เมตร หนา 0.05 เมตร. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 280.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าตลาดสด บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง งบประมาณ 103,500.- บาท (หนึ่งแสนสามพันห้า
ร้อยบาทถ้วน)  

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวว่า ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

หลักการ 
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสามแยกหน้าบ้าน นายภาพ       

วรรณมณ ี โดยด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 30.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120.00  ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้ าง บริ เวณสามแยกหน้าบ้ าน  
นายภาพ วรรณมณี  บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง งบประมาณ 87,700.- บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวว่า ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

หลักการ 
8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหลังเทศบาลสายเก่า   โดยด าเนินการ

ซ่อมแซมถนนลูกรงั ขนาด กว้าง 4.00  เมตร ยาว 1,100.00  เมตร หนาโดยเฉลี่ย 
0.20  เมตร. ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนน
ลูกรังหลังเทศบาลสายเก่า บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง  งบประมาณ  239,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนและเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว 

ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อและโคนเลน ท าให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ประชาชนและเกษตรกรใน
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พ้ืนที่ได้รับผลกระทบ และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึง
จ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

หลักการ 
9. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  บริเวณหน้า

บ้านนายไพโรจน์  ดวงชัย จ านวน 4 ช่วง พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก  5 บ่อ   
ช่วงที่ 1.ขนาดกว้าง 4.50  เมตร ยาว 75.00  เมตร หนา 0.05 เมตร. 

หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 337.50  ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2.ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว36.00  เมตร หนา 0.05 เมตร. 

หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 108.00  ตารางเมตร  
ช่วงที่ 3.ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 16.00  เมตร หนา 0.05 เมตร. 

หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 64.00  ตารางเมตร  
ช่วงที่ 4.ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 15.00  เมตร หนา 0.05 เมตร. 

หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 45.00  ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่รวม 554.50 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนายไพโรจน์  
ดวงชัย บ้านไหล่หิน หมู่ที่  2 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
งบประมาณ 215,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดอืดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

หลักการ 
10. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตบริเวณเลียบ

แม่น้ ายาวบ้านมะกอก-นาบัว โดยด าเนินการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติ
กคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 200.00  เมตร หนา 0.05 
เมตร. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเลียบแม่น้ ายาว บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ต าบล
ไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง งบประมาณ 296 ,000.- บาท (สองแสนเก้า
หมื่นหกพันบาทถ้วน)  

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 
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หลักการ 
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายมานะ คนหมั่น  โดย

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายมานะ คนหมั่น บ้านมะกอก นาบัว 
หมู่ที่ 4 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  งบประมาณ 92 ,000.- บาท 
(เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

หลักการ 
12. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  บริเวณหน้า

บ้านนายทรงพล โยสิทธิ์ โดยด าเนินการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนก
รีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00  เมตร หนา 0.05 เมตร. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 440.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนายทรงพล โยสิทธิ์ บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  งบประมาณ 162,800.- บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่น
สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

หลักการ 
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริ เวณหน้าบ้ านนางสมกวน โดย

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 147.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 441.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลไหล่หิน  สถานที่ก่อสร้าง บริ เวณหน้าบ้านนางสมกวน หมู่ที่  2 บ้าน 
ไหล่หิน ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  งบประมาณ  320 ,000.- 
บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
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เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

หลักการ 
14. โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู บริเวณหลังโรงเรียนไหล่หิน

ราษฎร์บ ารุง โดยด าเนินการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
0.80 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 130 เมตร  สูงไม่น้อยกว่า  1.00  เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานที่ก่อสร้าง บริเวณล าเหมืองแพะหนองห้า หลัง
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา  
จังหวัดล าปาง  งบประมาณ  499,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวว่า  ได้รับความ

เดือดร้อนน้ าท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้ าไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน   ท าให้เกิด
น้ าท่วมขัง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

หลักการ 
15. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  บริเวณหน้า

บ้านนายเสาร์ค า  ปินตา  โดยด าเนินการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอ
นกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 120.00  เมตร หนา 0.05 เมตร. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 480.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนายเสาร์ค า  ปินตา บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ต าบล 
ไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง งบประมาณ 177,700.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

เหตุผล 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับความ

เดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่  
และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ

ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2548 หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
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ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3)  เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับ
ไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม
ให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  ดังนั้นกระผมจึงขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม
หลักการ และเหตุ ตามค าชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา พิจารณาโครงการที่ 1. โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณหน้าบ้านนายวิฑูรย์ นันตา 

ขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง 0 .40 เมตร ยาว 83.00 เมตร บ่อพักขนาด 
1.00x100x1.20 เมตรจ านวน 4 บ่อ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
73,500.- บาท และขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2559 เป็นเงิน 73 ,500.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,000.- 
บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรืออภิปราย
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ เรียนเชิญครับ  ครับถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติ
นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  ส าหรับโครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณหน้าบ้านนายวิฑูรย์ นันตา มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณหน้าบ้านนายวิฑูรย์ นันตา จ านวน 12 เสียง          
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง    งดออกเสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา พิจารณาโครงการที่ 2. โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งซี่ลี่ , ล าเหมืองม่วงน้อย-หนองถี่-

ทุ่งป่าไผ่-ทุ่งหนองโลก ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00-1.50  เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50-
1.00 เมตร  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 5 ,200.00  เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 7,650 ลบ.ม.  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 178,300.- บาท และ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 
เป็นเงิน 178,200.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 356,500.- บาท (สามแสนห้าหมื่น
หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมส าหรับ
โครงการที่ 2 เรียนเชิญครับ ครับถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ผมจะขอมตินะครับ สมาชิก
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ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งซี่ลี่ , 
ล าเหมืองม่วงน้อย-หนองถี่-ทุ่งป่าไผ่-ทุ่งหนองโลก มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยก
มือขึ้นครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
ขุดลอกล าเหมืองทุ่งซี่ลี่ , ล าเหมืองม่วงน้อย-หนองถี่-ทุ่งป่าไผ่-ทุ่งหนองโลก 
จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง    งดออกเสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา พิจารณาโครงการที่ 3. โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งหัวขัว บริเวณทุ่งนาอ้อย-ทุ่งน้อย 

ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 1.00-1.50  เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50-1.00 เมตร  ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 1,960.00  เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2 ,940 ลบ.ม. 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 68 ,400.- บาท และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เป็นเงิน 68 ,400.- 
บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  136,800.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมส าหรับโครงการที่ 3 เรียนเชิญ
ครับ  

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ เนื่องจากกระผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องล าเหมือง ตอนนี้มันมีล า

เหมืองอยู่ 2 เส้น  และมีเส้นกลางอยู่ 1 เส้น  ผมเคยสอบถามว่าเส้นนี้มันลงไปบ้าน
แม่ฮวกเป็นเส้นตรงลงไปเลยใช่รึเปล่าครับ คือการขุดเราไม่ได้ระบุ เราระบุแค่ทุ่งน้อย 
หมายความว่า ข้ามบ้านแม่ฮวกไปเรายังต้องขุดรึเปล่าครับ หรือขุดถึงแค่บ้านแม่ฮวก 
วันนั้นผมถาม สท. ท่านหนึ่ง ท่านบอกว่ามันสุดที่บ้านแม่ฮวก คือผมแค่สงสัยว่าเค้า
เรียกทุ่งน้อยนี้อยู่ที่บ้านเข้าซ้อนแต่ไม่มีล าเหมืองข้ามไปถึง ขอค าชี้แจงครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ส าหรับโครงการนี้ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับ  ที่เราจะขุดลอกนี้

คือล าเหมืองทุ่งน้อยจะกินพ้ืนที่จากล าเหมืองทุ่งหัวขัว อาศัยว่าล าเหมืองจะไปแยก
ตรงที่แยกไปทุ่งนาอ้อย แบ่งจากทุ่งนาอ้อย ไปรวมเป็นเป็นทุ่งน้อย ไปลงสู่แม่ฮวก  
แต่ขุดลอกนี้ ขุดลอกเฉพาะช่วงที่ตรงที่แยกไปทุ่งนาอ้อย แบ่งจากทุ่งนาอ้อยไปรวม
เป็นทุ่งน้อย  

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดมีข้อจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ผมจะขอ 

มติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับ
โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งหัวขัว บริเวณทุ่งนาอ้อย -ทุ่งน้อย มีสมาชิกท่านใด
เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ  
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ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
ขุดลอกล าเหมืองทุ่งหัวขัว บริเวณทุ่งนาอ้อย-ทุ่งน้อยจ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ  
0 เสียง    งดออกเสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา พิจารณาโครงการที่ 4. โครงการก่อสร้างอาคารแบ่งน้ า คสล. ล าเหมืองหัวขัว (ทุ่งซี่ลี่)  

จ านวน 2 ช่อง ขนาดกว้าง 9.00  เมตร ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
27,500.- บาท และขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2559 เป็นเงิน 27,500.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000.- บาท 
(ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมส าหรับ
โครงการ เรียนเชิญครับ 

นายธนา  แก้วจักร์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมอยากถามว่าบริเวณที่ก่อสร้างอาคารแบ่งน้ านี้คืออยู่บริเวณ

ไหนครับผม 
นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับล าเหมืองหัวขัว (ทุ่งซี่ลี่) จริงๆคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ แต่ผมอยู่ที่นั่น

จึงค่อยข้างทราบดี แต่ก่อนมาใช้หลักปักครับ แต่ช่วงที่น้ าแม่ฮวก แม่เถา เกิดน้ าลด  
จึงงดใช้น้ าแม่ฮวก แม่เถามาใช้ แต่ช่วง 2-3 ปี มานี้ น้ าแม่ฮวก แม่เถา ไม่มีจึงกลับมา
ใช้ที่เก่า ซึ่งสืบเนื่องมาจากฝายทุ่งหัวขัวเรามีขนาดใหญ่ แต่พ้ืนที่ที่จะใช้น้ ามีเพียง
เล็กน้อย 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอให้ช่วยลงพิกัดให้ด้วยนะครับ ว่าอยู่บริเวณไหน หรือ

จดุไหนตรงที่เราจะก่อสร้าง อย่างท่านบอกว่า ล าเหมืองหัวขัว (ทุ่งซี่ลี่)  ซึ่งล าเหมืองมี
ความยาวเป็นหลายกิโลเมตร แล้วจะเริ่มต้นจากตรงไหนต่อตรงไหนไปครับ ผมก็
ยอมรับครับผมก็ไม่ค่อยรู้ที่ผมรู้แค่ว่าตรงนั้นคือทุ่งซี่ลี่  แต่ไม่รู้ตรงไหนคือบริเวณที่จะ
ก่อสร้าง ขอฝากท่านประธานด้วยนะครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติม เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีจะขออนุมัติ

จากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  ในการ
ก่อสร้างอาคารแบ่งน้ า คสล. ล าเหมืองหัวขัว (ทุ่งซี่ลี่) สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
ก่อสร้างอาคารแบ่งน้ า คสล. ล าเหมืองหัวขัว (ทุ่งซี่ลี่ )จ านวน 12 เสียง           
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง    งดออกเสียง  0 เสียง 
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นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา พิจารณาโครงการที่ 5. โครงการวางท่อส่งน้ า คสล. บริเวณล าเหมืองทุ่งซี่ลี่ ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
29,000.- บาท และขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2559 เป็นเงิน 29,000.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,000.- บาท  
(ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมส าหรับ
โครงการวางท่อส่งน้ า คสล. บริเวณล าเหมืองทุ่งซี่ลี่  

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ คือผมสงสัยว่ามันเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากโครงการที่ 4 หรือ

เปล่าครับ หรือว่าเป็นคนละส่วน และอยู่บริเวณไหนครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน      ขออนุญาตชี้แจงบริเวณท่ีจะวางท่อส่งน้ า คสล. บริเวณล าเหมืองทุ่งซี่ลี่  คือ ตรงที่เรา

จะเลี้ยวซ้ายไปบ่อขยะ ขณะนี้มันแคบ  เราจะเอาท่อเดิมที่มีอยู่ 5 ท่อ เอาออก แล้ว
จะเอาท่อที่เท่ากับที่วางล าเหมืองทุ่งหัวขัว จะมาใส่ต่อ จะท าให้ถนนขยายกว้างขึ้น 
ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ บางท่านอาจจะไม่เข้าใจ ผมอยู่แถวนั้น ผมเลยทราบดีว่าเกิด

ปัญหาอะไรขึ้นบ้างตรงบริเวณแล้วที่ส าคัญมันเป็นอันตรายต่อคนที่สัญจรไปมาอย่าง
มากครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับผมอยากเรียนถามนะครับ ตกลงแล้วเราวางท่อทั้ง 2 เส้น เลยรึ

เปล่าครับ ทั้งล าเหมืองทุ่งหัวขั้วและทุ่งซี่ลี่ ใช่ไหมครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน      ขออนุญาตชี้แจงนะครับ วางท่อตามโครงการ เราจะวางแค่ท่อเดียวนะครับ คือล า

เหมืองทุ่งซ่ีลี่ ขอบคุณครับ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติม เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีจะขออนุมัติ

จากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับ
โครงการวางท่อส่งน้ า คสล. บริเวณล าเหมืองทุ่งซี่ลี่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
วางท่อส่งน้ า คสล. บริเวณล าเหมืองทุ่งซี่ลี่ จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 
เสียง    งดออกเสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา พิจารณาโครงการที่ 6. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต 

บริเวณหน้าตลาดสด บ้านไหล่หินตะวันตก  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 70.00  
เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 280.00  ตารางเมตร ขออนุมัติจ่าย
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ขาดเงินสะสม เป็นเงิน 51,700.- บาท และขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เป็นเงิน 51,800.- บาท  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 103,500.- บาท (หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดจะซักถาม 
หรืออภิปรายเพิ่มเติมส าหรับโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต 
บริเวณหน้าตลาดสด บ้านไหล่หินตะวันตก  เรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีจะขออนุมัติจากที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับ
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณหน้าตลาดสด บ้าน
ไหล่หินตะวันตก สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  โครงการ
ดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
เสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณหน้าตลาดสด บ้านไหล่หิน
ตะวันตก จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง    งดออกเสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา พิจารณาโครงการที่ 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสามแยกหน้าบ้าน นาย

ภาพ  วรรณมณี ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 30.00  เมตร หนา 0.15 เมตร. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120.00  ตารางเมตร ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
43,800.- บาท และขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2559 เป็นเงิน 43,900.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,700.- บาท 
(แปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติม
ส าหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสามแยกหน้าบ้าน นายภาพ  วรรณมณี 
เรียนเชิญครับ  

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมครับ คือ บ้านนายภาพ วรรณมณี 

มันเป็นสามแยก ผมอยากทราบว่าบริเวณท่ีจะด าเนินการคือตรงบริเวณไหนครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน      ขออนุญาตชี้แจงนะครับ คือ บริเวณที่สิ้นสุดถนนคสล. เส้นเดิมครับ จากในหมู่บ้าน

ผ่านหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวป้ายอดค าเข้าไปครับ ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ  ผมเห็นด้วยกับด้วยกับโครงการนี้นะครับ แต่ทางสามแยกมัน

กว้างเกินไป เวลาเทปูนลงไปมันจะเป็นหลุมลึกครับ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติม เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีจะขออนุมัติ

จากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสามแยกหน้าบ้าน นายภาพ  วรรณมณี สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ  



 

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

- 21 - 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสามแยกหน้าบ้าน นายภาพ  วรรณมณี จ านวน 12 
เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง    งดออกเสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา พิจารณาโครงการที่ 8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหลังเทศบาลสายเก่า ขนาด กว้าง 

4.00  เมตร ยาว 1,100.00  เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร  ขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม เป็นเงิน 119,500.- บาท และขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เป็นเงิน 119,500.- บาท  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 239,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ท่านใดจะซักถาม หรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมส าหรับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหลังเทศบาลสายเก่า เรียนเชิญ
ครับ  

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมเรียนถามท่านประธานครับที่เราจะด าเนินการ คือ บริเวณที่

หลังจากคอนกรีตไป หรือว่าบริเวณไหนครับ ขอค าชี้แจงครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน      ขออนุญาตชี้แจงนะครับ คือเราได้รับค าร้องขอมาจากสมาชิกสภา หมู่ 2 นะครับ 

ท่านวสันต์  วรรณมณี มีความตระนักถึงถนนสายนี้  เพราะเก รงว่า กลัวจะมี
บุคคลภายนอกมาบุกรุกที่ ถ้าเราจึงให้นายช่างลงพ้ืนที่ส ารวจ เราก็ได้สอบถามไป
หลายที่แล้ว ทั้งทางท่ีดิน อ าเภอ และเจ้าหน้าที่ภาษี โดยเริ่มตั่งแต่สามแยกบริเวณต้น
มะม่วงหน้าป่าช้าเก่า ผ่านมาทางหลังเทศบาลเราไป ผ่านไปในพ้ืนที่ของนายมนู โลชา 
และทะลุไปถึงบ้านนายจินดา จนถึงเส้นทางปัจจุบัน ขอบคุณมากครับ  

นายธนา  แก้วจักร์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ จากที่ผมดูในแปลนมันไม่มีการวางท่อ ถ้าเวลาน้ าหลากมา       

จะเป็นปัญหาได้นะครับ หน้าจะมีการวางท่อนะครับ ขอความกรุณาใส่ท่อด้วยนะครับ 
นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมอยากสอบถามครับว่าความกว้างมันพอดีรึเปล่า ผมเกรงว่าจะ

ไปทับบนพื้นทีข่องชาวบ้านครับ 
นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ เดิมถนนเส้นนี้เป็นทางสัญจรของบ้านไหล่หินไปบ้านกิ่วนะครับ 

ผมก็ได้เข้าไปดูแล้วไปส ารวจกับนายช่างแล้ว แล้วเจ้าของพ้ืนที่ก็ยินยอมครับ ผม
ขอบคุณท่านสมาชิกสภานะครับที่เป็นห่วงเรื่องนี้ แต่ที่วัดดูแล้วความกว้างพอดีครับ  

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติม เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีจะขออนุมัติจากที่

ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหลังเทศบาลสายเก่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ  
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ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังหลังเทศบาลสายเก่า จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง    
งดออกเสียง  0 เสียง  

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา พิจารณาโครงการที่ 9. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  

บริเวณหน้าบ้านนายไพโรจน์  ดวงชัย จ านวน 4 ช่วง พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก  5 บ่อ  
รายละเอียดตามที่ท่านนายกชี้แจงนะครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
107,500.- บาท และขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2559 เป็นเงิน 107,500.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215,000.- 
บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติม
ส าหรับโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  บริเวณหน้าบ้าน
นายไพโรจน์  ดวงชัย จ านวน 4 ช่วง เรียนเชิญครับ  

นายบุณยภู  บุญเรือง  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ อยากสอบถามว่าโครงการวางท่อเรามีโครงการเก่าอยู่แล้วไม่ใช่

เหรอครับ มันจะไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับโครงการเก่าหรอครับ สอบถามเพียงเท่านี้ครับ 
นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ โครงนี้คือการลาดยางครับ มันคงละโครงการกับการวางท่อครับ 

ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกัน แล้วมันสมควรสร้างเพราะมันจะสร้างความล าบากให้แก่
ชาวบ้าน ขอบคุณครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน      ผมขออนุญาตชี้แจงดังนี้นะครับ เรื่องของบ่อพักเราเพียงแต่การปรับปรุงเราลาดยาง

ลงไปก็จะสูงกว่าบ่อพัก ขอบคุณครับ 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมดูแล้วโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต 

กับ การปรับปรุงฝาบ่อพัก มันอันเดียวหรือต้องแยกกัน ผมสงสัยว่าผู้รับเหมาคนเดียว
เลยหรืองบสองอย่าง ขอค าชี้แจงด้วยครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน      ผมขออนุญาตชี้แจงดังนี้นะครับ ตรงนี้ต้องเป็นผู้รับเหมารายเดียวครับ เพราะเป็น

งานเดียวกัน เพราะผู้รับเหมาต้องด าเนินงานทั้ง 2 อย่างครับ  
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติม เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีจะขออนุมัติจากที่

ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับ
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  บริเวณหน้าบ้านนาย
ไพโรจน์  ดวงชัย จ านวน 4 ช่วง พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก  5 บ่อ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ  
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ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
เสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  บริเวณหน้าบ้านนายไพโรจน์  
ดวงชัย จ านวน 4 ช่วง พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก  5 บ่อ จ านวน 12 เสียง         
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา พิจารณาโครงการที่ 10. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต

บริเวณเลียบแม่น้ ายาวบ้านมะกอก-นาบัว  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 
200.00  เมตร หนา 0.05 เมตร. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800.00  ตารางเมตร ขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 148 ,000.- บาท และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่  13 กันยายน 2559 เป็น เงิน 
148,000.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น296,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) ท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมส าหรับโครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตบริเวณเลียบแม่น้ ายาวบ้านมะกอก-นาบัว  
เรียนเชิญครับ  

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ คือถนนที่ว่านี้จะลาดตั้งแต่บ้านนายอ านวย 200 เมตร จะมา

สิ้นสุดที่บ้านนายจรัญ ครับ มันไม่ถึงสามแยกสักที อีก 15 เมตรจะถึง ถ้าถึงสามแยก
ได้มันจะดีมากครับ ถ้าไม้ท ามันอาจจะเป็นคลื่นได้ครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน       เป็นที่น่าเห็นใจนะครับ จากที่ผมให้นายช่างเข้าไปส ารวจนะครับ ได้รับความชี้แจงว่า

มันจ าเป็นจริงๆเพียงเท่านี้ ส่วนอีก 15 เมตร มันเป็นเรื่องของความเหมาะสมและ
ความสวยงามผมก็คิดว่ ามันก็จ า เป็น แต่ทุกวันนี้ งบประมาณเราได้จัดสรร 
และวางแปลนไว้แล้ว อยากจะขออนุญาตว่าฝ่ายคณะผู้บริหารจะรับไว้เพ่ือด าเนินการ
ในรอบถัดไปครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับ โครงการนี้นะครับ ผมได้เสนอต่อคณะผู้บริหาร ความจริงแล้ว

ถนนที่ควรซ่อมแซมจริงๆแล้วมีอยู่ 300 เมตร ผมขออนุญาตชี้แจงต่อสมาชิกทุกท่าน
นะครับคืองบประมาณมันอาจไม่พอกับสิ่งที่เราต้องการจะซ่อมแซม เลยจ าเป็นต้อง
เอาให้มันสมควรก่อน เลยซ่อมแซมได้ประมาณ 200 เมตร  

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ ผมขอสองอย่าง ถ้าอยากได้เร็วๆหน่อยก็ 15 

เมตร แต่ถ้าอยากได้ช้าๆหน่อยก็ 200 เมตร ขอบคุณมากครับ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติม เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีจะขออนุมัติจากที่

ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับ
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตบริเวณเลียบแม่น้ ายาวบ้าน
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มะกอก-นาบัว สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว 
โปรดยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
เสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตบริเวณเลียบแม่น้ ายาวบ้าน
มะกอก-นาบัว จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา พิจารณาโครงการที่ 11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายมานะ คนหมั่น 

ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 120.00  ตารางเมตร ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 46 ,000.- บาท 
และขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2559 เป็นเงิน 46,000.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,000.- บาท (เก้าหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) ท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมส าหรับโครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณบ้านนายมานะ คนหมั่น  เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีจะขออนุมัติจากที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายมานะ คนหมั่น สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายมานะ คนหม่ัน จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ  
0 เสียง    งดออกเสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา พิจารณาโครงการที่12. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  

บริเวณหน้าบ้านนายทรงพล โยสิทธิ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 
110.00  เมตร หนา 0.05 เมตร. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 440.00  ตารางเมตร ขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 81 ,400.- บาท และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เป็นเงิน 81 ,400.- 
บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,800.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) ท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมส าหรับโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟัสติกคอนกรีต  บริเวณหน้าบ้านนายทรงพล โยสิทธิ์  เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี
จะขออนุมัติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 
ส าหรับโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  บริเวณหน้าบ้าน
นายทรงพล โยสิทธิ์ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว 
โปรดยกมือขึ้นครับ  
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ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
เสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  บริเวณหน้าบ้านนายทรงพล    
โยสิทธิ์ จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง    งดออกเสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา พิจารณาโครงการที่ 13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนางสมกวน 

ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 147.00  เมตร หนา 0.15 เมตร. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 441.00  ตารางเมตร ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 160 ,000.- บาท 
และขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2559 เป็นเงิน 160,000.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000.- บาท (สามแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) ท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมส าหรับโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนางสมกวน  เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีจะขออนุมัติจากที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนางสมกวน สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ  

ทีป่ระชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนางสมกวน จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 
เสียง    งดออกเสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา พิจารณาโครงการที่ 14. โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู บริเวณหลัง

โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  
130 เมตร  สูงไม่น้อยกว่า  1.00  เมตร ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
249,500.- บาท และขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2559 เป็นเงิน 249,500.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.- 
บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมส าหรับ
โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู บริเวณหลังโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง 
เรียนเชิญครับ  

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมอยากเรียนถามนะครับ อยากทราบถึงความแข็งแรงครับ  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน    ต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้สอบถามนะครับ ผมได้ปรึกษากับทางช่างแล้วนะครับ 

เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบล าเหมือง คสล. รูปตัวยู บริเวณหลังโรงเรียนไหล่หินราษฎร์
บ ารุง เดิมทีนะครับถ้าหากเราท าความสูงเพ่ือรองรับน้ า 1.20 เมตร งบประมาณจะ
อยู่ที่ประมาณ 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ผมเลยให้ช่างไปส ารวจอีกว่า ถ้า
เราลงความสูงลง เหลือเพียง 1 .00 เมตร มันจะใช้งานได้ดีหรือไม่ หลังจากนั้นได้
ตรวจสอบดูปรากฏว่าระดับน้ าอยู่ที่ 50-60 เซนติเมตร ซึ่งท าให้งบประมาณในการ
ก่อสร้างลดลง และจุดที่พ้ืนดินต่ าที่สุดเรายังต้องขุดลงไปอีก 30 เซนติเมตร  
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นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ จริงๆแล้ววันนั้นที่เรามีการประชาคม ก็เป็นห่วงเรื่องระดับและ

การไหลของน้ า ยังไงก็ฝากเรื่องการไหลเวียนของน้ า ขอบคุณครับ 
นายธนา  แก้วจักร์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ กระผมอยากถามนายช่างครับ ว่าตรงจุดที่ท าเหมืองมีราวกั้นหรือ

เปล่า เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กในช่วงน้ าหลาก  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน    ตรงนี้ก็คิดว่าทางโรงเรียนต้องเป็นผู้แจ้งมา แล้วเราก็ต้องจัดเตรียมงบประมาณไว้ 

ขอบคุณครับ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติม เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีจะขออนุมัติจากที่

ประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับ
โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู บริเวณหลังโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
ก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู บริเวณหลังโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุงจ านวน 
12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง  0 เสียง 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา พิจารณาโครงการที่ 15. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  

บริเวณหน้าบ้านนายเสาร์ค า  ปินตา  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 
120.00  เมตร หนา 0.05 เมตร. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 480.00  ตารางเมตร ขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 88,900.- บาท และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เป็นเงิน 88,800.- 
บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,700.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน) ท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมส าหรับโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟัสติกคอนกรีต  บริเวณหน้าบ้านนายเสาร์ค า  ปินตา  เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี
จะขออนุมัติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 
ส าหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนางสมกวน สมาชิกท่านใด
เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559 ส าหรับโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนางสมกวน จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  
0 เสียง  งดออกเสียง  0 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี   5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระที่ 5  5.1 ขอความเห็นชอบเพ่ือแขวงทางหลวงชนบทขอใช้ประโยชน์

พ้ืนที่ป่าในการปรับปรุงถนนโครงข่าย ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน    สืบเนื่องจากเทศบาลต าบลไหล่หินได้รับหนังสือจากแขวงทางหลวงชนบทล าปาง เรื่อง

ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือแขวงทางหลวงชนบทขอใช้
ประโยชน์พื้นที่ป่าในการปรับปรุงถนนโครงข่าย 

ตามหนังสือที่อ้างถึงส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) แจ้งเรื่อง  
การขอเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  8 
กรกฎาคม  2523  ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต นั้น  

แขวงทางหลวงชนบทล าปาง  จึงมีความประสงค์จะขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงถนนบนคันทางเดิม ลป.5028 แยกทางหลวงชนบท ลป.
4007 – ดอยม่อนไก่แจ้ อ าเภอเกาะคา, ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาวและแม่เรียง ซึ่งตามแบบค าขอ (ป.ส.17) นั้น  ต้องแนบ
หลักฐานตามข้อ 5 หลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบล หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่เพ่ือใช้ประกอบกับค าใช้พ้ืนที่โครงการ
ดังกล่าว จึงขอให้ท่านผ่านความเห็นชอบจากสภา เพ่ือให้แขวงทางหลวงชนบท
ล าปางขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าในการปรับปรุงถนนโครงข่ายต่อไป 

กระผมจึงน าเรื่องดังกล่าวขอเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล   
ไหล่หิน เพ่ือขอความเห็นชอบผ่านทางสภา ตามค าร้องขอจากแขวงทางหลวงชนบท
ล าปาง ก่อนที่จะเห็นชอบผ่านสภา ผมอยากขอให้เลขาสภา หรือท่านปลัดเทศบาล
ต าบลไหล่หิน ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องระเบียบและกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ที่สภาของเราเห็นชอบ ผ่านให้แขวงทางหลวงชนบทล าปาง ได้เข้ามาด าเนินการได้นั้น 
จะไปมีปัญหากับข้อระเบียบของกรมป่าไม้หรือไม่ หรือเราจะความคิดเห็นเพ่ิมเติมใน
การอนุมัติผ่านสภา แล้วแจ้งไปทางแขวงทางหลวงชนบทล าปางด้วยหรือไม่   

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ ในเรื่องของการขอความเห็นชอบจากสภา ในการก่อสร้างหรือขยายถนน

โครงข่าย สืบเนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดล าปางที่ผ่านมา มีการร้องเรียนเกิดขึ้นครับ   
คือมีการก่อสร้างถนนเข้าไปในพ้ืนที่ป่าสงวนที่อ าเภอเสริมงามครับ ซึ่งตรงนั้นแขวง
การทางไม่ได้ขออนุญาต หลังจากนั้นเลยมีการออกหลักเกณฑ์ออกมา ก่อนเข้าไปใน
พ้ืนที่เขตป่าสงวนต้องได้รับความเห็นชอบในหลายๆ ฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งคือสภา
เทศบาล และอีกฝ่ายคือกรมป่าไม้ ถึงแม้เราอนุญาตไปแต่ถ้ากรมป่าไม้ไม่อนุญาตก็ไม่
สามารถสร้างได้ จริงๆแล้วมันไม่ใช่อ านาจของเราอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้และมันอยู่ใน
เขตทับซ้อนกับพ้ืนที่ของท้องถิ่น เพราะฉะนั้นสองหน่วยงานนี้ต้องเห็นชอบ แต่อ านาจ
จริงๆอยู่ที่กรมป่าไม้ ถ้าถามว่ามีผลหรือไม่มีผลต้องอยู่ที่กรมป่าไม้ ขอบคุณครับ 
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นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน    ผมในฐานะผู้บริหารผมมีความเป็นห่วงสภา คือการมีปัญหากับป่าไม้หรือว่าป่าสงวน

แห่งชาติ ไม่ใช่เฉพาะทางหลวงชนบทอย่างเดียว ต่อไปอาจจะมีของ อบจ. หรือ 
ชลประทาน จึงอย่างจะปรึกษากับทางท่านปลัดว่าเราเพิ่มเติมความคิดเห็นว่า กรมป่า
ไม้อนุญาต ทางสภาเทศบาลเราไม่ขัดข้อง แบบนี้เป็นต้น เราจะเขียนแบบนี้จะดีกับ
เรารึเปล่า  ผมคิดว่าทางสภาเราก็อาจจะให้ผ่านเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาให้ดีขึ้น 
และไม่ได้เป็นการรุกล้ าป่าไม้  

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ ถ้าหากสภาอนุญาต เราอาจเขียนเพิ่มเติมไปว่า ทางแขวงการทางต้องไป

ขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ในหัวข้อ ขอความเห็นชอบเรื่องแขวงทางหลวงชนบทใช้พ้ืนที่ป่าในการปรับปรุงถนน

โครงข่าย เพ่ือน าปรับปรุง สภาเทศบาลต าบลไหล่หินจะเห็นชอบรึเปล่า ให้เข้ามา
ปรับปรุงถนนโครงข่าย ท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ      

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมจะขออนุญาตขอแสดความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขออนุญาตมัน

เป็นหน่วยงานรัฐกับรัฐ ผมอยากจะเสนอแนวคิดนะครับ ใน พ้ืนที่ของเรามันคาบ
เกี่ยวกับพ้ืนที่ป่าสงวน แต่ผู้รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ ซึ่งท่านสมาชิกลองพิจารณา ถ้า
เราให้ผ่านในฐานะเราเป็นเจ้าของพ้ืนที่ แต่ถ้าเกิดว่าแขวงการทางมีเรื่องฟ้องร้องกับ
กรมป่าไม้ อย่าได้เอาเราเข้าไปเกี่ยวข้อง เราต้องมีหมายเหตุว่า เราเห็นชอบให้เข้ามา
ใช้พื้นที่ได้ แต่ว่าเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมาย  

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมก็อยากแสดงความคิดเห็นนะครับ จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่

ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ คือถ้าเราอนุญาตก็หมายถึงเราค้ าไปแล้ว ผม
อยากจะคุยตรงนี้ว่าถ้าเราไม่อนุญาตเราไม่เห็นชอบ มันจะมีผลอย่างไรกับเรา ผม
อยากให้หน่วยงานตกลงกันเอง เพราะเราอยู่ในพ้ืนที่เราไม่มีปัญหาอยู่แล้ว อยากฝาก
ให้สมาชิกคิดดูนะครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ ผมลองประสานงานไปกับเจ้าหน้าที่นะครับ เนื่องจากเป็นข้อบังคับของ

ป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าท่านดูในเอกสารให้จบ ท่านจะทราบว่าท าไมเค้าต้องขอเรา 
นายสุนันท์  เกษณา - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ผมขอแสดงความคิดเห็นครับ คือถ้าเราอนุมัติแล้วจะส่งผลกับเรารึเปล่า ยังไงก็ลอง

พิจาณาดูนะครับว่ามีผลดีกับผลเสียของเรายังไง  ขอบคุณครับ 
นายธนา   แก้วจักร์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ  ถ้าเราอนุมัติไปจะเกิดปัญหากับเรารึเปล่านี้คือข้อส าคัญ เราต้อง

สอบถามให้ได้นะครับ  
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ขอบคุณท่านธนา แก้วจักร ครับ ถ้าเราเห็นชอบ ทางแขวงการทางก็จะเอาเอกสาร

การประชุมของเราแนบใบค าร้อง เพ่ือน าไปส่งต่อให้กับกรมป่าไม้พิจารณา  
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นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ เราควรมีการประสานงานไปทางแขวงการทางก่อนรึเปล่า คือ

อยากได้ค าชี้แจงเพิ่มเติม  
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน    ผมอยากน าเรียนในที่ประชุมว่า จริงๆแล้ว ถ้าถามว่าเราต้องการให้ท่านมาพัฒนาให้

มันดีรึ เปล่า แน่นอนอยู่แล้วว่าเราอยากให้พวกท่านมาพัฒนา แต่ในอดีตก็ไม่มี
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราเลย  แต่มีกรณีศึกษาคือที่อ าเภอเสริมงาม แขวงทาง
หลวงเข้าด าเนินการตัดถนน และมีการร้องเรียนเกิดขึ้น และทหารเข้าไปจัดการ และ
บอกว่าทางหลวงชนบทผิด ทางหลวงชนบทก็ได้อ้างว่าได้รับการร้องขอจาก อบต.
เสริมขวา ให้มาด าเนินการสร้างถนน พอ อบต. ขอไป ทีนี้ อบต. ยอมรับว่าขอไป ก็
เลยเกิดปัญหา ทางกรมหลวงชนบทก็เลยคิดหาทางแก้ไขปัญาว่าต้องท าเรื่องร้องของ
มาที่สภาเทศบาลเสียก่อน แล้วค่อยด าเนินการ ขณะนี้คือ ถ้าสมมุติว่าอนุญาต แต่ถ้า
เกิดปัญหาเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 

สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ ปัญหาของเราคือตอนนี้เค้ายังไม่ได้เข้ามาด าเนินการ แต่เค้าต้องไปขอ

อนุญาตก่อน เพียงแต่ต้องการเอกสารไปอนุญาตเพียงเท่านั้น ขอบคุณครับ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา กระผมจะขอมติเห็นชอบไม่เห็นชอบนะครับ เรื่องแขวงทางหลวงชนบทใช้พ้ืนที่ป่าใน

การปรับปรุงถนนโครงข่าย  ผมจะขอมตินะครับ ต่อไประเบียบวาระที่ 5            
ข้อ 5.1 ขอความเห็นชอบเรื่องแขวงทางหลวงชนบทใช้พ้ืนที่ป่าในการปรับปรุงถนน
โครงข่ายมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แขวงทางหลวงชนบทใช้พ้ืนที่ป่าในการปรับปรุง
ถนนโครงข่าย โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้แขวงทางหลวงชนบทล าปางขอใช้
ประโยชน์พื้นที่ป่าในการปรับปรุงถนนโครงข่าย จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 
เสียง  งดออกเสียง  0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี   6 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระที่ 6  6.1 ขอความเห็นชอบย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล    

ไหล่หินจากที่ตั้งเดิมบริเวณด้านหลังส านักงานเทศบาลต าบลไหล่หินไปโรงเรียนบ้าน     
เข้าซ้อน ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     ส าหรับเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหารมีความเห็นว่าเพ่ือความเหมาะสม

และเพ่ือการพัฒนาที่ดีขึ้น กระผมจึงมีความเห็นว่าอยากจะเสนอผ่านสภา โดยเราได้มี
การพูดคุยกับชาวบ้านหรือคนภายในชุมชนแล้ว ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดี และผ่าน
การประชาคมที่บ้านเข้าซ้อนเรียบร้อยแล้ว ผมขอชี้แจงแบบรวบรัดเลยนะครับ 
ประการแรกคือ กลิ่นขี้หมูเหม็น ประการที่สอง อยู่บริเวณใกล้ป่าช้า ประการที่สาม 
คือ อยู่ไกลจากหมู่บ้าน  และจากที่สังเกตจ านวนนักเรียนที่มาจากบ้านเข้าซ้อนมีอยู่
ไม่ถึง ๑๐ คน แต่เด็กบ้านเข้าซ้อนไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเกาะคา
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แม่ยาว โดยประมาณ ๒๐ คน ผมคิดว่าเราก็ให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่
แล้วแต่ท าไมคนในต าบลเรากลับไม่มาใช้บริการ จึงอยากให้สมาชิกทุกท่านช่วยกัน
พิจารณาครับ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายสุนันท์  เกษณา - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี ส าหรับเรื่องการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปโรงเรียนบ้านเข้าซ้อน ผมก็ได้พูดคุยกับ

ชาวบ้าน เพราะชาวบ้านชอบถามว่าเมื่อไหร่จะย้ายมา  ผมก็ได้พูดคุยกับรองมงคล ว่า
ให้ช่วยติดตามให้ด้วย ขอบคุณมากครับ 

นายมงคล  แผ่นค า - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมนะครับ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราก็เป็นที่ต้องการนะ

ครับแต่ปัญหาใหญ่ๆก็คือกลิ่นขี้หมูนี้แหละครับ ท าให้เด็กในพ้ืนที่ของเราไปเรียนที่อ่ืน 
ต่อไปโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุงก็อาจจะมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งผู้ปกครองบางท่านก็
สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงพ้ืนที่ ว่าจะปรับปรุงรึเปล่า ห้องน้ าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไหม ผมก็เลยตอบว่า อาจจะมีการปรับปรุง แต่ผมก็ไม่กล้ารับปากมาก
เพราะเรื่องยังไม่ผ่านสภา แล้วต่อไปเราจะมีโครงการรึเปล่าเกี่ยวกับการปรับปรุง  
ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ส าหรับระเบียบวาระนี้นะครับ คือ ขอความเห็นชอบย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

ต าบลไหล่หิน จากบริเวณด้านหลังส านักงานเทศบาลต าบลไหล่หินไปโรงเรียนบ้าน
เข้าซ้อน ส าหรับสมาชิกหลายท่านเป็นห่วงเรื่องการปรับปรุง หรือซ่อมแซมโรงเรียน
บ้านเข้าซ้อน เรียนเชิญท่านนายกให้ค าชี้แจง ครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน     ผมอนุญาตชี้แจงส าหรับเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กย้ายไปโรงเรียนบ้านเข้าซ้อน          

คือ เหตุผลลึกๆที่ต้องผ่านสภา เพราะเป็นระเบียบว่าจะด าเนินการอะไรต้องได้รับการ
เห็นชอบจากสภาก่อน เมื่อสภาอนุญาตแล้วการที่จะย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กย้ายไป
โรงเรียนบ้านเข้าซ้อนคงจะต้องมีการปรับปรุง จะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้ง
อาคารสถานที่ และห้องน้ า ซึ่งช่วงแรกๆนั้นอาจจะเรียบร้อยประมาณ ๗๐ – 80 
เปอร์เซ็นต์ อนาคตต่อไปก็ต้องหางบประมาณเข้ามาปรับปรุงเพ่ิมเติมให้ดีขึ้น ส าหรับ
ตอนนี้ คือ เราต้องรับการเห็นชอบจากสภาก่อน จึงน าเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณ
ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ส าหรับระเบียบวาระนี้นะครับ คือ ขอความเห็นชอบย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

ต าบลไหล่หิน จากบริเวณด้านหลังส านักงานเทศบาลต าบลไหล่หินไปโรงเรียนบ้าน
เข้าซ้อน ว่าเราเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ซึ่งการจะย้ายไปหรือการปรับปรุงนั้นเป็น
เรื่องที่ท่านนายกจะต้องมาชี้แจงภายหลัง ผมจะขอมติจากที่ประชุมเทศบาลต าบล
ไหล่หินครับ เรื่อง เห็นชอบย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลไหล่หิน จาก
บริเวณด้านหลังส านักงานเทศบาลต าบลไหล่หินไปโรงเรียนบ้านเข้าซ้อน ต าบลไหล่
หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 
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ขอบคุณครับ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบล
ไหล่หินจากบริเวณด้านหลังส านักงานเทศบาลต าบลไหล่หินไปโรงเรียนบ้านเข้าซ้อน  

ระเบียบวาระท่ี   7 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต าบลสามปี 

พ.ศ.2559 – 2561 ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน    กระผมในนามของผู้บริหารของเทศบาลต าบลไหล่หินครับ มีหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้สภา

ทราบ การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 จัดขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  เพ่ือเสนอผู้บริหารของเทศบาลต าบลไหล่หิน ใช้เป็นข้อมูลใน
การประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมแนวทางการพัฒนา
ในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ตลอดจน ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ต่างๆของเทศบาลต าบลไหล่หิน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่
อย่างไร และเ พ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลไหล่หิน สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล  ทางคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ของ
เทศบาลต าบลไหล่หิน หวังว่ารายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลไหล่หิน และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ดังนั้นผมจะขออนุญาตน าแจ้งในที่ประชุมให้
รับทราบนะครับ  

แบบท่ี 1     แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง 
 
ค ำชี้แจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลไหลห่ิน โดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุกๆครั้ง หลังจากท่ีเทศบาลต าบลไหล่หินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   เทศบำลต ำบลไหล่หิน 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์   
ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
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9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot ) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินแผนยุทธศาสตร์   

 
ส่วนที่ 2 กำรติดตำมและประเมินผล 

แบบติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
เทศบำลต ำบลไหล่หิน อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง 
(ข้อมลูจำกกองคลัง ทต.ไหล่หิน  กันยำยน 2559) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ 

ด ำเนินกำรจริง 
เร่ิม

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละ 

1 โครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น บริเวณบ้านมะกอก-นาบัว 55,000.00 55,000.00 - 100 
2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอดัแน่นเลียบน้ าแม่ยาวสู่

พื้นที่การเกษตร-บ้านมะกอก-นาบวั-แม่เถา 
188,000.00 187,500.00 - 100 

3 โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณข้างวัดบ้านมะกอก-นา
บัว หมู่ที่ 4 

109,000.00 108,500.00 - 99.54 

4 โครงการวางท่อระบายน้ า บรเิวณทางไปบ่อขยะ หมู่ 4 27,500.00 27,500.00 - 100 
5 โครงการวางท่อระบายน้ า บรเิวณสามแยกหนองห้า หมู่ที่ 

3 
58,000.00 57,800.00 - 99.65 

6 โครงการวางท่อระบายน้ าข้ามถนนเลียบล าน้ าแม่แก ้หมู่
ที่ 5 

19,000.00 19,000.00 - 100 

7 โครงการเสรมิผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต บริเวณบ้าน
สันติสุข 

203,000.00 177,500.00 - 87.43 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ 
ด ำเนินกำรจริง 

เร่ิม
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 

1 โครงการจดัฝึกอบรมเครียข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
พร้อมจัดซื้อวสัด ุ

30,000.00 49,650.00 - โอนเพิ่ม 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติภยัช่วงเทศกาล 30,000.00 12,744.00 - 42.48 
3 สายส่งน้ าดับเพลิง 14,000.00 14,000.00 - 100 
4 หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน 27,000.00 27,000.00 - 100 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม   

การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคณุภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และผูด้้อยโอกาส 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ 
ด ำเนินกำรจริง 

เร่ิม
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 

1 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 20,000.00 17,000.00 - 85.00 
      

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม   

การสนับสนุนด้านการศึกษา  ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ 
ด ำเนินกำรจริง 

เร่ิม
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไหลห่ิน 

300,000.00 212,800.00 - 70.93 

2 โครงการจดักิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลไหลห่ิน 20,000.00 20,000.00 - 100 
3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลไหลห่ิน 
70,000.00 98,900.00 - โอนเพิ่ม 

4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18,000.00 17,950.00 - 99.72 
5 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000.00 100,000.00 - 100 
6 โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคณุธรรม(สามเณร) 30,000.00 20,000.00 - 66.66 
7 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น และดนตรี

พื้นบ้าน 
30,000.00 30,000.00 - 100 

8 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 420,000.00 372,853.44 - 88.77 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม   

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ 
ด ำเนินกำรจริง 

เร่ิม
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 50,000.00 38,400.00 - 76.80 
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา 20,000.00 19,550.00 - 97.75 
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง 100,000.00 150,000.00 - โอนเพิ่ม 
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์วัดไหล่หิน 120,000.00 120,000.00 - 100 
5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญของชาติและศาสนา 50,000.00 47,599.00 - 95.19 
      

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม   
การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในต าบล 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ 
ด ำเนินกำรจริง 

เร่ิม
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 

1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 70,000 27,993.10 - 39.99 
2 โครงการไทคัฟ มหกรรมกีฬาท้องถิ่น 20,000.00 14,150.00 - 70.75 
3 โครงการไหลห่ินฟุตซอลคัฟ ต้านภยัยาเสพติด(บ้านไหล่

หิน) 
30,000.00 30,000.00 - 100 

4 โครงการไหลห่ินสตรีทซอคเกอร์(บ้านเข้าซ้อน) 20,000.00 19,950.00 - 99.75 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม   

การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ 

ด ำเนินกำรจริง 
เร่ิม

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละ 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ และผุ้
ดูแลคนพิการ 

20,000.00 20,000.00 - 100 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็กโดยชุมชนต าบล
ไหล่หิน 

30,000.00 166,850.00 - โอนเพิ่ม 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแรงกายใจสานสายใยผูกพัน 30,000.00 29,650.00 - 98.83 
4 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอาย ุ
30,000.00 68,350.00 - โอนเพิ่ม 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรูแ้ละแก้ไขปญัหาการค้า
มนุษย ์

30,000.00 20,000.00 - 66.66 

6 ค่าใช้จ่ายอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
กับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.00 23,650.00 - 78.83 

7 โครงการคดัแยกขยะในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 350,000.00 90,978.00 - 25.99 
8 โครงการประชารวมใจปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม 30,000.00 12,800.00 - 42.66 
      

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ   
การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในต าบล 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ 
ด ำเนินกำรจริง 

เร่ิม
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 

1 โครงการออกร้านส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
และจัดงานนิทรรศการในงานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
นครล าปาง ประจ าปี 2559 

50,000.00 50,000.00 - 100 

      
-7- 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร   
การพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ความสามารถในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  และทันต่อสภ าวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ 
ด ำเนินกำรจริง 

เร่ิม
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 

1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพศึกษาดูงาน - - - - 
2 การแข่งขันกีฬา อปท. - - - - 
 
การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และสถานท่ีปฏิบัติราชการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ 
ด ำเนินกำรจริง 

เร่ิม
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 

1 เครื่องปรับอากาศ 108,000.00 108,000.00 - 100 
2 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน 9,000.00 8,000.00 - 88.88 
3 ตู้ยา 400.00 350.00 - 87.50 
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4 โตะ๊วางคอมพิวเตอร ์ 3,000.00 2,000.00 - 66.66 
5 พัดลมตดิผนัง 8,400.00 7,315.00 - 87.08 
6 เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง 37,000.00 37,000.00 - 100 
7 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน 4,500.00 4,000.00 - 88.88 
8 เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง 75,000.00 74,700.00 - 99.60 
9 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ 33,000.00 18,500.00 - 56.06 
10 ผ้าม่าน 60,000.00 58,000.00 - 96.66 
11 ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Stump Test 5,000.00 5,000.00 - 100 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบกระบวนการประชาคม 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ 
ด ำเนินกำรจริง 

เร่ิม
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 

1 โครงการจดัท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไหล่หิน 30,000 27,000.00 - 90.00 
      
เงินอุดหนุน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ 
ด ำเนินกำรจริง 

เร่ิม
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 

1 อุดหนุนเทศบำลต ำบลศาลา ตามโครงการตั้ง
งบประมาณอุดหนุนศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการซื้อการ
จ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเขตอ าเภอเกาะ
คา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

20,000 20,000 - 100 

2 อุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ 704,000 686,000 - 97.44 
3 อุดหนุนเทศบำลต ำบลเกำะคำ ตามโครงการจัดงาน

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฯ 2559 
20,000 20,000 - 100 

4 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบตัิการต่อสู้เพื่อชนะยาเสพตดิ 
อ าเภอเกาะคา 2559 

20,000 20,000 - 100 

5 โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้าน
การตลาดประจ าปี 2559 

5,000 5,000 - 100 

6 โครงการสืบสานงานป๋าเวณีพ่อเจ้าทิพย์ช้างประจ าปี พ.ศ.
2559 

5,000 5,000 - 100 

7 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการแข่งขันตี
กลองปูจา 2559 

5,000 5,000 - 100 

8 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข 97,500 60,000 - 61.53 
9 อุดหนุนวันอาสาสมัครสาธารณสุข 7,500 - - - 

 

ทั้งหมดเป็นโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล จึงอยากจะชี้แจงให้ที่
ประชุมรับทราบครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต าบล  

สามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ที่ประชุม   -  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี   8 เรื่องอ่ืนๆ 
นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง อ่ืนๆ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เสนอเรื่องเข้ามาได้ครบั 
นายไพโรจน์  ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมมีเรื่องใหม่และเรื่องเก่าที่จะแจ้งให้ทราบครับ เรื่องใหม่คือ 

ถนนตรงแม่น้ ายาวบริเวณแถวนั้นอันตรายมากครับ เพราะช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยว 
ชาวบ้านจึงใช้ถนนเส้นนั้นในการสัญจร ผมอยากได้แผงกัน ส าหรับเรื่องเก่า คือ ที่ผ่าน
มาถนน คสล. บ้านหมู่ ๒ และหมู่ ๖ ท่อน้ าช ารุด ส่วนบ้านหมู่ที่ ๔  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ขอบคุณท่านไพโรจน์  ดวงชัยครับเรื่องใหม่ คือโค้งตรงบ้านสันติสุขตรงบ้านอาจารย์

หนานค า และเรื่องเก่า คือถนนคสล.ท่อน้ าช ารุดเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ด าเนินการนะครับ  
นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมขอสอบถามทางคณะผู้บริหารครับ ตามที่เราเคยจ่ายเงิน

สะสมไปแล้ว 2 รอบ ไม่รู้ว่าค้างอีกกี่โครงการที่ยังไม่ท า แล้วที่ไม่ได้ท าเพราะสาเหตุ
อะไร และก็เรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้าน คือ พื้นที่ท้ายบ้านเข้าซ้อนไปบ้าน
หนองหล่ายมีการเอาดินไปถมท าให้น้ าไหลไม่สะดวก เดี๋ยวนี้น้ าเอ่อล้นถนน เราจะ
แก้ไขยังไงไม่ให้เดือดร้อน อีกจุดหนึ่ง คือ ซอย ๒ บ้านเข้าซ้อน ปัญหาตอนนี้คือท่อ
ระบายน้ าเสียมันตัน อีกเรื่องนะครับ ผมอยากขอความเห็นชอบจากที่สภาส าหรับ
ผู้รับเหมาเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหรือพวกคอนกรีต น่าจะเอาตัวอย่างที่อ่ืนมา ต้อง
ระบุเอาปูนมิกไม่เอาปูนผสม เพราะมันเป็นขี้ฝุ่นผงๆของหินโม่ ถ้าเป็นไปได้อย่าง
เทศบาลอื่นหรือ อบต. อื่น เค้าระบุเลยครับ ฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา ประชุมทุกท่านครับ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กนะครับ ผมเป็นห่วงเรื่องสถานที่ เพราะ

บริเวณนั้นอยู่ใกล้กับศาลาอเนกประสงค์ถ้าเวลาจัดงานต่างๆแล้วส่งเสียงดังมันจะเป็น
การไปรบกวนเด็กๆรึเปล่า แล้วเราจะมีแนวทางป้องกันอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ 

นายสุนันท์  เกษณา - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารทุกท่าน จาก

ที่ท่านสมาชิกแจ้งให้ทราบนะครับว่าเขตรอยต่อระหว่างบ้านหนองหล่ายกับบ้านเขา
ซ้อนที่มีการเอาดินไปถม คือตรงนั้นชาวบ้าน บ้านหนองหล่ายเป็นคนท าครับเพราะ
ท่อมันรั่ว จริงๆแล้วเทศบาลเกาะคาแม่ยาวต้องเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมครับ 
ขอบคุณครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมมีเรื่องจะเรียนถามทางคณะผู้บริหารครับ โครงการที่เรา

อนุมัติไปมันมีเยอะมากนะครับ ซึ่งมันก็มีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ     
จึงอยากเรียนถามทางคณะผู้บริหารครับ ว่ามันติดขัดอะไร  ยกตัวอย่างนะครับ      
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สามแยกครูบามหาป่าเจ้า โอนเงินเรื่องไฟฟ้า แต่ขณะนี้ก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง      
ซึ่งทางสภาก็ได้อนุมัติไปแล้ว และอีกหลายๆ โครงการก็เช่นกันที่ผ่านมาท าไมยังไม่
ด าเนินการครับ ขอบคุณครับ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน    ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้สอบถามและอภิปรายครับ ผมขออนุญาตชี้แจงครับ 

เรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหม่ผมจะรับไปแล้วให้ช่างลงพ้ืนที่ส ารวจ ถ้าซ่อมได้ก็จะซ่อมแซม 
หากซ่อมไม่ได้ก็จะน าเข้าแผนเพ่ือจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการ ส าหรับโครงการ
เก่า ผมขออนุญาตชี้แจงแบบนี้ครับ โครงการมีอยู่ด้วยกัน ๒ ประเภท ประเภทแรก
คือ โครงการเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2559  และประเภทที่สองคือ โครงการจ่าย
ขาดเงินสะสม ทั้งหมดของโครงการเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2559  เมื่อปลายปีเรา
รองบประมาณ พองบประมาณมาเราก็ทยอยท าเรื่อยๆ เช่น ถนน ค.ส.ล. บ้านนางสุข
แก้ว สังวร เป็นต้น ซึ่งงบประมาณมาแล้ว เราก็จะรีบด าเนินการครับ ส่วนจ่ายขาด
เงินสะสมนั้น ที่ยังไม่ได้ด าเนินการมีอยู่ประมาณ ๒ โครงการ คือ ตัวยูบ้านกิ่ว และตัว
ยูทุ่งหัวขัว อย่างที่บ้านกิ่วมันเป็นความผิดพลาดของผู้รับเหมา พอท าเสร็จแล้ว
คณะกรรมการและนายช่างลงพ้ืนที่ตรวจปรากฏว่าไม่ได้ตามแบบ ขณะนี้เราจะ
ด าเนินการริบหลักประกันสัญญา และหาผู้รับเหมารายใหม่อยู่ที่จะเข้าไปด าเนินการ 
ส่วนล าเหมืองทุ่งหัวขัวก็ลักษณะเดียวกัน เพราะผู้รับเหมารายเดียวกัน เค้าอ้างว่าเข้า
ไปด าเนินการไม่ได้ ก็ต้องดูต่อไปอีกสักระยะ หากยังไม่มาด าเนินการเราก็คงต้อง
ยกเลิกสัญญา และส่วนเงินอุดหนุนย้ายเสาไฟฟ้า ผมก็ติดตามอยู่ ไปเร่งเค้าได้แต่ตาม
ระเบียบของการไฟฟ้า คือได้รับเงินอุดหนุนแล้วจะมาท าภายในหนึ่งปี เค้าอาจ
ระเบียบข้อนี้มาใช้ ส่วนในเรื่องของศูนย์เด็ก ปัญหาของเสียงรบกวนต่างๆ ผมจะลอง
คุยกับทางคณะกรรมการและชาวบ้าน บ้านเข้าซ้อน ว่าเราจะมีวิธีอย่างไรบ้างในการ
แก้ไขปัญหา ขออนุญาตน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่านครับ ผมขอสอบถามครับ เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมถนนที่เป็นทาง

การเกษตร และเรื่องการตัดหญ้า จากที่ประชุมครั้งที่แล้ว ผมอยากทราบว่าทางคณะ
ผู้บริหารด าเนินการแล้วหรือยัง ขอบคุณครับ 

นายสุนันท์  เกษณา - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงครับ ด าเนินการไปแล้วครับส าหรับการซ่อมแซม และการตัดหญ้า ที่

บริเวณบ้านเข้าซ้อน บ้านแม่ฮวก และบ้านมะกอก นาบัว โดยการเข้าไปถมลูกรังทั้ง
สองข้าง ส่วนบ้านกิ่วแค่บางช่วงครับที่ท่านสมาชิกพาไปครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับ
ที่ไม่ได้รายงานให้ท่านสมาชิกทราบ แต่เราได้ด าเนินการแล้ว ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา วันนี้ในที่ประชุมได้หารือกันหลายเรื่องนะครับ ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะอภิปราย

อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2559  ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ 
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ปิดประชุม  เวลา  14.40 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 


