
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หนิ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (คร้ังที่ ๑) ประจ าปี ๒๕๖๐ 

วันศุกร์ที่  ๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

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

๑. นายชาญยุทธ ไชยานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
๒. นายธนบัตร จักร์ค า  รองประธานสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
๓. นายมงคล ช านาญการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
๔. นางล าดวน จินา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
๕. นายสุวรรณ ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
๖. นายสุธรรม จ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
๗. นายบุณยภู บุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
๘. นายไพโรจน์ ดวงชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
๙. นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
๑๐. นายวสันต์ วรรณมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
๑๑. นายพินิจ จินะการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
๑๒. นายธนา แก้วจักร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 

 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายธรรมรักษ์   เชียงพรหม นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
๒. นายมงคล  แผ่นค า  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
๓. นายสุนันท์     เกษณา  รองนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
๔. นายมนู  โลชา  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
๕. นายธีรชัย ศรีวิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
๖. สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  ปลัดเทศบาล 
๗. นางนิชชยา อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๘. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายณรงค์ เครือไหม ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๐.   นายกรุงทอง สิงหโ์ทราช นายช่างโยธา 
๑๑. นางนิตยา ไชยสงัด  นักจัดงานงานท่ัวไป 
๑๒. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๓. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชุมชน 
๑๔. นางสาวสุทธิมา  ผุสดีโภคิน นักวิชาการศึกษา 
๑๕. นายนพพงษ์   สิงห์แก้ว นายช่างโยธา 

 

-ส ำเนำ- 



 -๒- 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
 
สิบต ารวจตรีสุบิน  จีนา  - ขณะนี้ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเข้าร่วมประชุมสภาสมัย  
เลขานุการสภา สามัญสมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ มีจ านวนท้ังสิ้น ๑๒ คน ครบองค์ประชุม วันนี้มี

การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ เชิญท่าน
ประธานน าไหว้พระสวดมนต์ครับ 

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๐         
ประธานสภา จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      -ไม่มี- 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ 
ประธานสภา สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือไม่           

เรียนเชิญครับ 
นางล าดวน จีนา  - ...ขอเพิ่มค าว่าต้นทาง และขอลบค าว่า “ว่า” ออกดิฉันขอแก้ไข 
สมาชิกสภา   เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - ขอทุกท่านเปิดมาท่ีหน้า ๒ ครับ ในช่วงที่ ๓ บรรทัดท่ี ๖ ครับ 
ประธานสภา ขอตัดค าว่า “และ” ออก และเพิ่มค าว่า “ประชุม” เป็นประชุมสามัญคร้ังแรก

และวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  และบรรทัดท่ี 
๓ ตรงค าว่า มีสมาชิกท่านใด จะเสนออีก ขอตัดค าว่า “อีก” ออก และเพิ่ม
เป็นมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ และมีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความ 
เรียนเชิญครับ หากไม่มีกระผมจะขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ วันท่ี๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ ไขค าพูดในรายงาน       
การประชุมและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน    
สมัยสามัญ สมัยที่  ๑ จ านวน ๑๒ เสียง ไม่ เห็นชอบ ๐ เสียง         
งดออกเสียง ๐ เสียง 
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ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา ทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้
     ๔.๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ าและทางลาดคนพิการ   
           จ านวน ๑๗๗,๐๐๐.- บาท 
     ๔.๒. โครงการขุดลอกล าห้วยแม่เหิน หมู่ท่ี ๓  

      จ านวน  ๖๐,๕๐๐.- บาท 
     ๔.๓. โครงการระบบไฟฟ้าแรงต่ า บ่อขยะเทศบาลต าบล  
          ไหล่หิน หมู่ท่ี ๔   จ านวน ๗๑,๐๐๐.- บาท 
    - เรียนเชิญท่านนายกได้เสนอขอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน   

เรียนเชิญครับ 
นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ กระผมในนามนายกเทศมนตรี        

ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ซึ่งขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง    
สิ่งสาธารณูปโภค 

    ๑. โครงการเดินสายแรงต่ าจากหม้อแปลงเข้าสู่อาคารคัดแยกขยะ 
      หลักการ   

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเดินสายแรงต่ าจากหม้อแปลง    
เข้าสู่อาคารคัดแยกขยะ พร้อมปักเสาแรงต่ า จ านวน ๔ ต้น เดินสายไฟฟ้า  
๑๕๐  เมตร  เป็นเงินจ านวน ๗๑,๐๐๐.- บาท 

      เหตุผล   
เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ.๒๕๖๐  ในรายจ่ายของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้ก าหนด
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง            
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการเดินสายแรงต่ าจากหม้อแปลงเข้าสู่อาคารคัดแยก
ขยะไว้  เนื่องจาก ทางเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ท าการก่อสร้างอาคารคัด
แยกขยะ  จึงมีความจ าเป็นต้องต่อสายแรงต่ าเข้าสู่อาคารคัดแยกขยะ ดังนั้น  
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด ค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  – โครงการเดินสาย
แรงต่ าจากหม้อแปลงเข้าสู่อาคารคัดแยกขยะ จ านวน ๗๑,๐๐๐.- บาท 



 -๔- 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
พ.ศ.๒๕๖๐   ไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้  

    โอนลด   
เงินงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร

ท่ัวไป  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 
๗๑,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๒๙๐,๖๕๕.- บาท  โอนลด
เป็ น เ งิ น  ๗๑ ,๐๐๐ . - บาทงบประมาณคง เหลื อหลั ง โ อน เป็ น เ งิ น
๑,๒๐๙,๖๕๕.๐๐.- บาท   

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทงานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ โครงการต่อสายแรงต่ าเข้าสู่อาคารคัดแยกขยะเทศบาลต าบล  
ไหล่หิน   

โอนเพิ่ม   
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน ๗๑,๐๐๐.- บาท รวมเป็น

เงินโอนเพิ่มท้ังสิ้น ๗๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
      

๒. โครงการขุดลอก ล าห้วยแม่เหิน  หมู่ ๓ 
      หลักการ   

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   โครงการขุดลอก ล าห้วยแม่เหิน 
บริเวณบ้านแม่ฮวก หมู่ ๓  เป็นเงินจ านวน ๖๐,๕๐๐.- บาท 

      เหตุผล   
เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ.๒๕๖๐  ในรายจ่ายของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาไม่ได้ก าหนด
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน   และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง  
สิ่งสาธารณูปโภค  – โครงการขุดลอก ล าห้วยแม่เหิน ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย  
๔-๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๙๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุด   ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลบ.ม.  เนื่องจาก ล าห้วยตื้นเขินวัชพืช
ปกคลุมเป็นจ านวนมากท าให้น้ าไหลผ่านไม่สะดวก ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  – โครงการขุดลอกล าห้วย 
แม่เหิน จ านวน   ๖๐,๕๐๐.- บาท  

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        
พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
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    โอนลด   
เงินงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร

ท่ัวไป  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 
๖๐,๕๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๒๐๙,๖๕๕.- บาท โอนลด
เ ป็ น เ งิ น  ๖ ๐ ,๕๐๐ . - บาท งบประมาณคง เหลื อหลั ง โอน เป็ น เ งิ น 
๑,๑๔๙,๑๕๕.๐๐.- บาท   

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทงานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ โครงการขุดลอกล าห้วยแม่เหิน   

โอนเพิ่ม   
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน ๖๐,๕๐๐.- บาท รวมเป็น

เงินโอนเพิ่มท้ังสิ้น ๖๐,๕๐๐.-บาท (หกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
       

๓. โครงการก่อสร้างห้องน้ าและทางลาดคนพิการ 
   หลักการ   

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างห้องน้ าและทางลาด
คนพิการ ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๙ เมตร พร้อมทางลาดยาว ๙ เมตร 
กว้าง ๑.๗๐ เมตร  เป็นเงินจ านวน ๑๗๗,๐๐๐.- บาท   
   เหตุผล   

เนื่องด้วยเทศบาลต าบลไหล่หินได้ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จ านวน ๔๖๑,๐๐๐.- บาทจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดล าปาง เพื่อด าเนินการก่อสร้างห้องน้ าและทางลาดคนพิการ 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  เนื่องจาก 
งบประมาณตามแบบและประมาณการ ณ ปัจจุบัน ต้องใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างห้องน้ าและทางลาดคนพิการเป็นเงินจ านวน  ๔๗๗,๐๐๐.- บาท 
ดังนั้น   

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     
เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างห้องน้ าและทางลาดคนพิการ จ านวน
๑๗๗,๐๐๐.- บาท 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
พ.ศ.๒๕๖๐  ไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้  

 
  



 -๖- 

   โอนลด   
เงินงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความแข็งแรงของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 
จ านวน ๑๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐.- บาท    
โอนลดเป็นเงิน ๑๐ ,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน 
๒๐,๐๐๐.- บาท   

   โอนลด   
  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความแข็งแรงของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย 
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรี จ านวน ๑๕,๐๐๐.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕,๐๕๐.-บาท โอนลดเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน ๕๐.- บาท   

   โอนลด   
  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความแข็งแรงของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย 
โครงการให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จ านวน ๕,๐๐๐.- 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐,๐๐๐.- บาท โอนลดเป็นเงิน ๕,๐๐๐.-
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน๑๕,๐๐๐.- บาท   

   โอนลด   
 เงินงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอยโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ICT   
เพื่อพ่อหลวงต าบลไหล่หิน จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  โอนลดเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

   โอนลด   
  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดค่าใช้สอย  โครงการชุมชนน่าอยู่       
คู่คุณภาพชีวิตท่ีดี จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๕๐,๐๐๐.- บาท โอนลดเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท 
   โอนลด   
  เงินงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดค่าใช้สอย  โครงการยกระดับการ
ป้องกันปัญหาสังคมอย่างบูรณาการ จ านวน ๑๗,๐๐๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๕๐ ,๐๐๐. - บาท โอนลดเป็นเงิน ๑๗ ,๐๐๐. - บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท 
 
 



 -๗- 

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทงานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการโครงการก่อสร้างห้องน้ าและทางลาดคนพิการ   
    โอนเพิ่ม   
  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน ๑๗๗,๐๐๐.- บาท รวมเป็น
เงินโอนเพิ่มท้ังสิ้น ๑๗๗,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 
  ระ เบียบข้ อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล      
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิการ
จ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) และการจ่ายเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางอนุมัติ
แล้ว ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพื่อขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามหลักการเหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น จึงน าเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา 

นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา ทุกท่าน เรื่องการพิจารณาญัตติเรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้ นฐาน ในหมวดค่ า ท่ีดินและสิ่ ง ก่อสร้าง ประเภทค่ า ก่อส ร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค จ านวนท้ังสิ้น ๓ โครงการ กระผมจะให้สมาชิกได้มีข้อสักถาม 
และจะขอมติในท่ีประชุมในแต่ละโครงการครับ กระผมขอเร่ิมต้นท่ีโครงการ
แรก คือ โครงการระบบไฟฟ้าแรงต่ า บ่อขยะเทศบาลต าบลไหล่หิน หมู่ท่ี ๔  
จ านวน ๗๑,๐๐๐.- บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเรียนเชิญ
ครับ  หากไม่มีกระผมจะขอมติครับ   มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอน
เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการระบบไฟฟ้าแรงต่ า บ่อขยะ
เทศบาลต าบลไหล่หิน หมู่ท่ี ๔  จ านวน ๗๑,๐๐๐.- บาท โปรดยกมือครับ 

 
 
 



 -๘- 

ที่ประชุม    - มี มติ เ ป็ น เ อกฉั นท์ เ ห็ น ชอบ ให้ อ นุ มั ติ โ อ น เ งิ น งบประมาณ ไป 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการระบบไฟฟ้าแรงต่ า บ่อขยะเทศบาล
ต าบลไหล่หิน หมู่ที่ ๔  จ านวน ๗๑,๐๐๐.- บาท จ านวน ๑๒ เสียง ไม่
เห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง ๐ เสียง 

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา ทุกท่าน  - เรื่องการพิจารณาญัตติเร่ือง อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการขุดลอก ล าห้วยแม่เหิน  หมู่ ๓  เป็นเงินจ านวน 
๖๐,๕๐๐.- บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม  เรียนเชิญครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม ผมอยากให้แจ้งท่ีประชุมให้รับทราบด้วยครับ ว่าขนาด    

ล าเหมือง กว้าง ยาว เท่าใด และขุดลอกแต่ส่วนใด 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา ทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงแทนท่านนายกครับ เราขุดลอกล าห้วยแม่เหิน 

๑,๐๐๐ เมตร ล าห้วยแม่ฮวก ๑,๐๐๐ เมตร แต่ได้รับการสนับสนุน ๒๙๐ 
เมตร พื้นท่ีท่ีได้รับล าห้วยแม่เหินจะอยู่ระหว่างทุ่งหนองโลกกับทุ่งนาแขมเป็น
พื้นท่ีติดต่อกัน ส าหรับล าห้วยแม่ฮวกนั้น จะอยู่ระหว่างทุ่งหนองโลกกับทุ่งป่า
ไผ่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม  เรียนเชิญครับ หากไม่มีกระผม
จะขอมติครับ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณไป  ตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกล าห้วยแม่เหิน  หมู่ ๓  เป็นเงิน
จ านวน ๖๐,๕๐๐.- บาทโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน    ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอก ล าห้วยแม่เหิน  หมู่ ๓  
เป็นเงินจ านวน ๖๐,๕๐๐.- บาท จ านวน ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๐ เสียง 

 
 
 
 
 



 -๙- 

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา - เร่ืองการพิจารณาญัตติเร่ือง อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้ นฐาน ในหมวดค่ า ท่ีดินและสิ่ ง ก่อสร้าง ประเภทค่ า ก่อส ร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างห้องน้ าและทางลาดคนพิการ เป็นเงิน
จ านวน ๑๗๗,๐๐๐.- บาท  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม  เรียน
เชิญครับ 

นายธนบัตร จักร์ค า   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร  
รองประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุม คือเท่าท่ีผมทราบส านักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าปางมีงบประมาณลงมาเพื่อก่อสร้างห้องน้ า    
และทางลาดคนพิการ แต่ผมอยากจะเรียนถามผ่านทางท่านนายก นายช่าง 
เขามีงบประมาณมาณให้เราเท่านี้และได้ออกแบบมาให้เราพร้อมด้วยรึเปล่า 
ผมคิดว่างบประมาณ  ท่ีให้เรา จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท แล้วท าไมเรายัง
ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอีก เพราะคิดว่าใช้งบประมาณมากเกินไป 

นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ส าหรับโครงการก่อสร้างห้องน้ า

และทางลาดคนพิการ ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงก่อน และจะให้ทาง
ปลัดเทศบาลเป็นผู้อภิปรายเพิ่มเติม โดยกระผมเองได้รับทราบข่าวจากงาน
พัฒนาชุมชน ว่าทางส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ล าปาง จะช่วยสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง โดยทางเราจะต้องเป็น
ผู้ออกแบบและน าโครงการไปเสนอต่อส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดล าปาง และทางเราได้เขียนโครงการไป ซึ่งใช้ งบประมาณ 
๔๗๗,๐๐๐.- บาท แต่ทางส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดล าปางอนุมัติงบประมาณให้เราเป็นจ านวนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
เบื้องต้นขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

สิบต ารวจตรีสุบิน จีนา  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ซึ่งในปัจจุบันนี้อารยสถานทุกแห่ง 

จะต้องให้ความส าคัญกับเร่ืองนี้ ด้วยงานงานพัฒนาชุมชนของเรา ได้ทราบ
ข่าวจากทางส านักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่ นคงของมนุษย์ จั งหวั ด
ล าปาง จะช่วยสนับสนุนงบประมาณให้ก่อสร้างห้องน้ าและทางลาดคนพิการ 
แต่เราจะต้องเสนองบประมาณพร้อมแบบแปลนให้เขาพิจารณา ซึ่งตัวผมเอง
คิดว่าเป็นโอกาสท่ีดีเลยลองของบประมาณไป และอีกอย่างการก่อสร้าง
ห้องน้ าคนพิการ วัสดุอุปกรณ์จะมีราคาท่ีค่อนข้างสูง และผมได้ปรึกษากับ
นายช่าง คือไหนๆเราก็สร้างแล้วเราก็น่าจะสร้างให้มันสมบูรณ์แบบท่ีสุด   
ซึ่งจะสร้างห้องน้ าให้กับคนปกติได้ใช้ด้วย   หากสภาไม่อนุมัติ เราก็จะต้อง
คืนงบประมาณตรงนี้ไปส าหรับสถานท่ีก่อสร้าง คือ บริเวณด้านหลังห้องกอง
คลังครับเพราะ ผู้สูงอายุท่ีมารับเบี้ยยังชีพก็สามารถใช้งานได้  

 



 -๑๐- 

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา ทุกท่าน มีสมาชิกท่านจะอภิปราย หรือซักถามเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ หาก

ไม่มีกระผมจะขอมติครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างห้องน้ าและทางลาดคนพิการ 
เป็นเงินจ านวน ๑๗๗,๐๐๐.- บาท  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน   ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท       
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างห้องน้ าและทางลาด   
คนพิการ เป็นเงินจ านวน ๑๗๗,๐๐๐.- บาท  จ านวน ๑๒ เสียง         
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง ๐ เสียง 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา ทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติเร่ือง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม รายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  จ านวน ๑๐ โครงการ ดังนี้ 
๑.๑. โครงการซ่อมแซมล าเหมือง คสล. รูปตัวยู บริเวณล าเหมืองทุ่งเตียม  

หมู่ ๒  จ านวน  ๑๑๗,๐๐๐.- บาท 
๑.๒.โครงการขุดลอกล าเหมืองแพะหนองห้า (หลังโรงเรียนบ้านไหล่หิน)   

หมู่ ๒   จ านวน ๑๔,๐๐๐.- บาท 
๑ .๓ .  โ ค ร ง ก า ร ก่ อส ร้ า ง ถั ง เ ก็ บ น้ า  บ ริ เ วณบ้ า น แม่ ฮ ว ก  หมู่  ๓                   

จ านวน ๒๑๒,๐๐๐.- บาท 
๑.๔. โครงการขุดลอกล าห้วยแม่ฮวก  หมู่ ๓  จ านวน ๖๐,๕๐๐.- บาท 
๑.๕. โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู (ล าเหมืองหัวขัว)  หมู่ ๔      

จ านวน ๒๒๒,๐๐๐.- บาท 
๑.๖. โครงการซ่อมแซมล าเหมือง ทุ่ง หัวขัว ค.ส.ล. รูปตัวยู  หมู่  ๔             

จ านวน ๗๗,๐๐๐.- บาท 
๑.๗. โครงการซ่อมแซมล าเหมือง ค.ส.ล. รูปตัวยู  (ล าเหมืองหัวขัว)  หมู่ ๔   

จ านวน  ๓๓,๐๐๐.- บาท 
๑..๙. โครงการปรับถมดินรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณบ้านก่ิว  หมู่ ๕       

จ านวน ๓๙,๐๐๐.- บาท  
๑.๙. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าบนดิน ค.ส.ล. บริเวณบ้านไหลหินตะวันตก     

หมู่ ๖  จ านวน ๒๑๒,๐๐๐.- บาท 
๑.๑๐. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ า ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร  พร้อมขาตั้ง ๖ ชุด     

จ านวน ๑๓๒,๐๐๐.- บาท 



 -๑๑- 

- เ รียนเชิญท่านนายกได้ เสนอขอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่ หิน            
เรียนเชิญครับ 

นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ กระผมในนามนายกเทศมนตรี       

ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวด         
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวน ๑๐ โครงการ โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน ๑,๑๑๖,๕๐๐.- 
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

๑. โครงการซ่อมแซมล าเหมือง คสล. รูปตัวยู บริเวณล าเหมือง      
ทุ่งเตียม หมู่ ๒  

      หลักการ   
โครงการซ่อมแซมล าเหมือง คสล. รูปตัวยู บริเวณล าเหมืองทุ่งเตียม    

หมู่ ๒ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๑.๑๐  เมตร ยาว ๖๐ เมตร  สูงไม่น้อยกว่า 
๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  
สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณล าเหมืองทุ่งเตียม  บ้านไหล่หิน  หมู่ ๒ ต าบล  
ไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม     
เป็นเงินจ านวน  ๑๑๗,๐๐๐.- บาท 

    เหตุผล   
เนื่องจากปัจจุบันล าเหมืองทุ่งเตียมเดิม เกิดการช ารุดเสียหายจาก

การใช้งานมาเป็นเวลานานไม่สามารถส่งน้ าเข้าสู่ทุ่งนาได้ และเกิดการร่ัวซึม
ตลอดเหมือง จึงท าให้ประชาชนท่ีท าเกษตรกรรมบริเวณดังกล่าว  ได้รับ
ความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาด
เงินสะสม ตามรายการข้างต้น 
 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ท่ีได้ รับ
ผลกระทบดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องซ่อมแซม   
ล าเหมืองทุ่งเตียม จึงเสนอญัตติมาเพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

      
๒. โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งหนองห้า โดยด าเนินการ    

ขุดลอกล าเหมืองทุ่งหนองห้า       
      หลักการ   

โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งหนองห้า โดยด าเนินการขุดลอก     
ล าเหมืองทุ่งหนองห้าขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๑.๕๐  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๑๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร พร้อมปรับแต่งแนวดิ่งหรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า ๓๓๗ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  
สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณ   ล าเหมืองแพะหนองห้า (หลังโรงเรียนไหล่หิน) 



 -๑๒- 

บ้านไหล่หิน หมู่ท่ี ๒ ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จึงขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.- บาท     

      เหตุผล  
 เนื่องจากปัจจุบันล าเหมืองทุ่งหนองห้า มีการทับถมของหินและดิน

ตะกอนปริมาณมาก  ท าให้ล าน้ าตื้นเขินและประชาชนท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร         
จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว 
เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องซ่อมแซมล าเหมืองทุ่งเตียม    
จึงเสนอญัตติมาเพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ท่ีได้ รับ
ผลกระทบดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องขุดลอก    
ล าเหมืองทุ่งหนองห้า เพื่อลดปัญหาน้ าตื้นเขินดังกล่าวและให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างพอเพียง จึงเสนอญัตติมาเพื่อให้สภา
เทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป      

๓. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าบนดิน คสล. บริเวณบ้าน      
แม่ฮวก หมู่ ๓      

      หลักการ   
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าบนดิน คสล. บริเวณบ้านแม่ฮวก หมู่ ๓    

โดยด าเนินการสร้างถังเก็บน้ า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔ เมตร     
สูง ๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานท่ีก่อสร้าง 
บริเวณบ้านแม่ฮวก  หมู่ท่ี ๓ ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน ๒๑๒,๐๐๐.- บาท  

    เหตุผล   
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ ในพื้นท่ีดังกล่าวว่า  

ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคและบริโภคในพื้นท่ี
ดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเกิดการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคท าให้
ราษฎรไม่มีน้ าใช้เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตาม
รายการข้างต้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างถังเก็บ
น้ า เพื่อน าไปเก็บน้ าใช้ในยามท่ีขาดแคลน จึงเสนอญัตติมาเพื่อให้สภา
เทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

       
๔. โครงการขุดลอกล าห้วยแม่ฮวก หมู่ ๓   

      หลักการ   
โครงการขุดลอกล าห้วยแม่ฮวก หมู่ ๓ โดยด าเนินการขุดลอกล า

ห้วยแม่ฮวก ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๕.๐๐  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๙๐  
เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร  พร้อมปรับแต่งแนวตลิ่งหรือมีปริมาตร   



 -๑๓- 

ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลบ.ม.  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน
สถานท่ีก่อสร้าง ล าเหมืองห้วยแม่ฮวก  บ้านแม่ฮวก หมู่ท่ี ๓ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
๖๐,๕๐๐.- บาท 

      เหตุผล   
เนื่องจากปัจจุบันล าห้วยแม่ฮวก มีการทับถมของหินและดินตะกอน

ปริมาณมาก  ท าให้ล าน้ าตื้นเขินและประชาชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรจึงจ าเป็นต้อง   
จ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้นเพียงพอ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ  
จ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น    
 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ท่ีได้ รับ
ผลกระทบดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องขุดลอก    
ล าห้วยแม่ฮวก     เพื่อลดปัญหาน้ าตื้นเขินดังกล่าวและให้ประชาชนมีน้ าใช้
ในการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างพอเพียง จึง เสนอญัตติมาเพื่อให้    
สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป     
  

๕. โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู (ล าเหมืองหัวขัว)
 หลักการ   

โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู (ล าเหมืองหัวขัว)         
โดยด าเนินการก่อสร้างล าเหมือง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร     
ยาว ๗๐.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จ านวน ๒ จุด 
จุดท่ี ๑ ยาว ๖๐ เมตร จุดท่ี ๒  ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลไหล่ หิน  สถาน ท่ี ก่อสร้าง บ ริ เ วณล า เหมื อง หัวขั ว         
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ท่ี ๔ ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง    
จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท   
    

เหตุผล  
 เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวว่า 

ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าในการเกษตรเนื่องจากล าเหมือง
เดิมมีการช ารุดน้ าร่ัวซึมส่งน้ าเข้าพื้นท่ีไม่ท่ัวถึงและในช่วงฤดูฝนน้ าไม่สามารถ
ระบายน้ าได้ทันท าให้เกิดน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องจ่ ายขาดเงินสะสม     
ตามรายการข้างต้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี    
ท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องสร้าง 
ล าเหมืองดังกล่าวให้สามารถใช้น้ าเพื่อการเกษตรให้ท่ัวถึง จึงขอเสนอญัตติ
มาเพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 



 -๑๔- 

     ๖. โครงการซ่อมแซมล าเหมืองทุ่งหัวขัว คสล. รูปตัวยู 
     หลักการ   

โครงการซ่ อมแซมล า เหมื อ งทุ่ งหั วขั ว  คสล .  รู ปตั วยู         
โดยด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ท้องล าเหมืองกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐  
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร   
พร้อมร้ือถอนคลองส่งน้ าเดิม ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณล าเหมืองหัวขัว บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ท่ี ๔  ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
๗๗,๐๐๐.- บาท      

เหตุผล  เนื่องจากปัจจุบันล าเหมืองหัวขัว มีการแตกร้าวน้ าร่ัวซึม   
ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ และไม่สามารถส่งน้ าไปสู่ปลายทางได้ตามเป้าหมาย 
จึงท าให้ประชาชนท่ีท าเกษตรกรรมบริเวณดังกล่าว  ได้รับความเดือดร้อน   
ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม    
ตามรายการข้างต้น       

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องซ่อมแซม   
ล าเหมืองหัวขัว จึงเสนอญัตติมาเพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

       
      ๗. โครงการซ่อมแซมล าเหมือง คสล. รูปตัวยู  (ล าเหมืองหัวขัว)
   หลักการ   

โครงการซ่อมแซมล าเหมือง คสล. รูปตัวยู  (ล าเหมืองหัวขัว)
โดยด าเนินการก่อสร้างล าเหมือง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐  เมตร     
ยาว ๙๐.๐๐  เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณล าเหมืองหัวขัว บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ท่ี ๔ ต าบล
ไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม     
เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท   

      เหตุผล  
 เนื่องจากปัจจุบันล าเหมืองหัวขัว มีการแตกร้าวน้ าร่ัวซึมไม่สามารถ   

กักเก็บน้ าได้ และไม่สามารถส่งน้ าไปสู่ปลายทางได้ตามเป้าหมาย จึงท าให้
ประชาชนท่ีท าเกษตรกรรมบริเวณดังกล่าว  ได้รับความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการ
ข้างต้น 
 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ท่ีได้ รับ
ผลกระทบดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องซ่อมแซม    
ล าเหมืองหัวขัว   จึงเสนอญัตติมาเพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

       



 -๑๕- 

๘. โครงการปรับถมดินรางระบายน้ า คสล    
    หลักการ   

โครงการปรับถมดินรางระบายน้ า คสล โดยด าเนินการปรับถมดิน
รางระบายน้ า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๒  
เมตร  สูงโดยเฉลี่ย ๑ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานท่ี
ก่อสร้าง บริเวณบ้านก่ิว หมู่ท่ี ๕ ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐.- บาท  

      เหตุผล   
เนื่องจากจากเดิมเป็นโครงการสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 

บริเวณบ้านก่ิว หมู่ท่ี ๕ ผู้รับจ้างไม่ได้เข้าด าเนินงานให้เสร็จสิ้น ทางเทศบาล
ได้แจ้งท้ิงงานแก่ผู้รับจ้างแล้ว จึงจะต้องด าเนินงานให้เสร็จสิ้นโดยการปรับ
ถมดินรางระบายน้ า จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น 

เพื่อแก้ไขปัญหาการพังทลายของรางระบายน้ า เทศบาลต าบล   
ไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องปรับถมดินรางระบายน้ าดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 
จึงเสนอญัตติมาเพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

       
๙. โครงการก่อสรา้งถังเกบ็น้ าบนดิน คสล. บริเวณบ้านไหลหิน

ตะวันตก 
      หลักการ   

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าบนดิน คสล. บริเวณบ้านไหลหินตะวันตก
โดยด าเนินการสร้างถังเก็บน้ า ขนาดกว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๔ เมตร      
สูง ๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานท่ีก่อสร้าง 
บริเวณบ้านไหลหินตะวันตก  หมู่ท่ี ๖ ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน ๒๑๒,๐๐๐.- บาท 

      เหตุผล   
เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ ในพื้นท่ีดังกล่าวว่า  

ได้ รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคและบริโภค 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเกิดการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ท าให้ราษฎรไม่มี
น้ าใช้เพียงพอ   จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการ
ข้างต้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างถังเก็บน้ า เพื่อเก็บ
น้ าใช้ในยามท่ีขาดแคลน  จึงเสนอญัตติมาเพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
 

       
 
 



 -๑๖- 

  ๑๐. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ า ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตรพร้อมขาตั้ง ๖ ชุด 
      หลักการ   

โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ า ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตรพร้อมขาตั้ง ๖ ชุด    
โดยด าเนินการจัดซื้อถังเก็บน้ า ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลไหล่หิน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐.-  บาท 
 เหตุผล   

เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนประชาชนได้รับความเดือดร้อนปัญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภคน้ าประปาในหมู่บ้านแห้งไม่พอใช้  ท าให้ประชาชนไม่มี
น้ าใช้เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายการข้างต้น
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่ หิน จึงมีความจ าเป็นต้องซื้อถัง เ ก็บน้ า        
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บน้ าไว้ยามท่ีน้ าขาดแคลน จึงเสนอญัตติมาเพื่อให้สภา
เทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

      ระเบียบข้อกฎหมาย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน     
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.  ๒๕๔๙ หมวด ๙ ข้อ ๙๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็น 
การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการท่ีจัดท า   
เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง
ปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การจ่ายขาดเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการ
ใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

ดังนั้น กระผม จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน เพื่อขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวนท้ังสิ้น ๑๐ โครงการ โดยขออนุมัติรวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
๑,๑๑๖,๕๐๐.- บาท และทุกโครงการท่ีขออนุมัติจะด าเนินการตามหลักการ
เหตุผลและค าชี้แจงข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 



 -๑๗- 

นายชาญยุทธ ไชยานนท์  - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา ทุกท่าน ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๔ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวนท้ังสิ้น ๑๐ โครงการ 
โดยขออนุมัติรวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑,๑๑๖,๕๐๐.- บาท กระผมจะขอมติไปทีละ
โครงการนะครับ เริ่มจากโครงการท่ี ๑ เลยครับ 

๑. โครงการซ่อมแซมล าเหมือง ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณล าเหมือง  
ทุ่งเตียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๑.๑๐  เมตร ยาว ๖๐ เมตร  สูงไม่น้อย
กว่า ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  
สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณล าเหมืองทุ่งเตียม บ้านไหล่หิน หมู่ ๒ ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
๑๑๗,๐๐๐.- บาท มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเรียนเชิญครับ 

นายวสันต์  วรรณมณี         - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านส าหรับโครงการซ่อมแซมล าเหมืองทุ่งเตียมตรงนี้กว้างไป ท่านไม่เคย

ระบุเลยครับว่าจะซ้อมแซมหรือก่อสร้างจากตรงไหนไปไหน จะไม่ระบุแทบทุก
โครงการเลยครับ เราจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นจุดเร่ิมต้นของโครงการ    
และจุดไหนเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ รบกวนช่วยระบุต าแหน่งด้วยครับ  
ทุกโครงการ 

นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกครับ  

ท่ีให้ข้อแนะน า ในโอกาสต่อไปผมจะเน้นย้ าทางฝ่ายกองช่าง ลงพิกัดให้ทุก
โครงการ 

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ผมอนุญาตเพิ่มเติมครับ ส าหรับบริเวณท่ีเร่ิมต้น คือ บริเวณท่ีสุดของรางตัว

ยู   เป็นท่ีนาของ นางรงค์ บ้านมะกอก-นาบัว 
นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมส าหรับ

สถานท่ีก่อสร้าง นอกจากเราจะใส่พิกัดแล้ว ผมจะให้ผู้ท่ีเสนอโครงการได้พูด
ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยครับ  

นายไพโรจน์ ดวงชัย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่านผมขออนุญาตเพิ่มเติมครับ เร่ืองการก าจัดผักตบตามล าน้ ายาว 

ระหว่าง หมู่ท่ี ๑ – ๒ – ๖ เป็นท่ีสมควรอย่างยิ่ง เพราะแม่น้ าล าคลอง
เปรียบเหมือนสายเลือดเส้นใหญ่ของชาวต าบลไหล่หิน สมควรต้องก าจัด
ผักตบชวาให้เรียบร้อย ก่อนท่ีจะแพร่ขยายเพิ่มข้ึนอีก ขอขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา ทุกท่าน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม  เรียนเชิญครับ หากไม่มี 

จะขอมติครับ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างโครงการซ่อมแซมล าเหมือง 
ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณล าเหมืองทุ่งเตียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๑๐  



 -๑๘- 

เมตร ยาว ๖๐ เมตร    สูงไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล   ไหล่หิน  สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณล าเหมือง
ทุ่งเตียม บ้านไหล่หิน  หมู่ ๒ ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง
เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น ๑๑๗,๐๐๐.- บาทโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมล า
เหมือง ค.ส.ล.   รูปตัวยู บริเวณล าเหมืองทุ่งเตียม เป็นเงินจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๑๗ ,๐๐๐.- บาท จ านวน ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง     
งดออกเสียง ๐ เสียง 

     
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา   ๒. โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งหนองห้า  

โดยด าเนินการขุดลอกล าเหมือง ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๑.๕๐  เมตร   
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร พร้อมปรับแต่งแนวดิ่งหรือ 
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๓๗ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลไหล่หิน  สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณล าเหมืองแพะหนองห้า (หลัง
โรงเรียนไหล่หินราษ าร์บ ารุง) บ้านไหล่หิน หมู่ท่ี ๒ ต าบลไหล่หิน อ าเภอ
เกาะคา จังหวัดล าปาง จึงขออนุมัติ  จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินจ านวน
ท้ังสิ้น ๑๔,๐๐๐.- บาท มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม
เรียนเชิญครับ    หากไม่มีจะขอมติครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการขุดลอก  ล าเหมืองทุ่งหนองห้า โดยด าเนินการขุดลอกล าเหมือง 
ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๑.๕๐  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตรลึก ๑.๕๐ 
เมตร พร้อมปรับแต่งแนวดิ่งหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๓๗ ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหิน  สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณล าเหมือง
แพะหนองห้า     (หลังโรงเรียนไหล่หิน) บ้านไหล่หิน หมู่ท่ี ๒ ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  จ านวนเงินท้ังสิ้น ๑๔,๐๐๐.- บาท โปรดยก
มือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอก     
ล าเหมืองทุ่งหนองห้า เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.- บาทจ านวน ๑๒ 
เสียงไม่เห็นชอบ ๐ เสียง    งดออกเสียง ๐ เสียง 

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ๓. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าบนดิน ค.ส.ล. บริเวณบ้านแม่ฮวก              

โดยด าเนินการสร้างถังเก็บน้ า ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๔ เมตร      
สูง ๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานท่ีก่อสร้าง 
บริเวณบ้านแม่ฮวก  หมู่ท่ี ๓ ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น ๒๑๒,๐๐๐.-บาท     



 -๑๙- 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม  เรียนเชิญครับ  หากไม่มี
จะขอมติครับ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า
บนดิน ค.ส.ล.บริเวณบ้านแม่ฮวก โดยด าเนินการสร้างถังเก็บน้ า ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๒.๐๐เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
ไหล่หิน  สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณบ้านแม่ฮวก หมู่ท่ี ๓ ต าบลไหล่หิน อ าเภอ
เกาะคา จังหวัดล าปาง โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 
๒๑๒,๐๐๐.-บาท  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ าบนดิน ค.ส.ล. บริเวณบ้านแม่ฮวก โดยด าเนินการสร้างถังเก็บน้ า 
เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๒๑๒,๐๐๐.- บาท จ านวน ๑๒ เสียงไม่เห็นชอบ ๐ 
เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ๔. โครงการขุดลอกล าห้วยแม่ฮวก โดยด าเนินการขุดลอกล าห้วย    

แม่ฮวก ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๕.๐๐  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๙๐  เมตร 
ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร  พร้อมปรับแต่งแนวตลิ่งหรือมีปริมาตรดินขุด    
ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลบ.ม.  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน   สถานท่ี
ก่อสร้าง ล าเหมืองห้วย แม่ฮวกบ้านแม่ฮวก หมู่ท่ี ๓ ต าบลไหล่หิน อ าเภอ
เกาะคา จังหวัดล าปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 
๖๐,๕๐๐.- บาท มีสมาชิกท่านใด  จะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม    
เรียนเชิญครับหากไม่มีจะขอมติครับ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการขุดลอกล าห้วยแม่ฮวก โดยด าเนินการขุดลอกล าห้วยแม่ฮวก    
ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๙๐  เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 
๑.๐๐ เมตร  พร้อมปรับแต่งแนวตลิ่งหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ 
ลบ.ม.  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน   สถานท่ีก่อสร้างล าเหมือง
ห้วยแม่ฮวก บ้านแม่ฮวก หมู่ท่ี ๓ ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น ๖๐,๕๐๐.- บาท       
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกล าห้วยแม่ฮวก     
เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๖๐,๕๐๐.- บาท จ านวน ๑๒ เสียงไม่เห็นชอบ ๐ 
เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 

 
 
 
 



 -๒๐- 

 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ๕. โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยู (ล าเหมืองขัว)        

โดยด าเนินการก่อสร้างล าเหมือง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๑.๒๐  เมตร    
ยาว ๗๐.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จ านวน ๒ จุด 
จุดท่ี ๑ ยาว ๖๐ เมตร จุดท่ี ๒  ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร   ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณล าเหมืองหัวขัว     
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ท่ี ๔ ต าบล    ไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.- บาท  

นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่าน จริงๆ แล้วโครงการนี้เป็นโครงการเดิมนะครับ และเราอนุมัติ

ไปแล้ว และไม่ได้ท า ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแล้ว นี้คือประเด็นท่ีเราเอา
โครงการส าคัญๆ เข้าล่าช้าตลอดเวลา ท่านนายกก็รับทราบถึงปัญหา  

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่าน ผมคิดว่าคร้ังนี้คงจะไม่พลาดแล้วนะครับท่านนายก ท่านเลขา  
นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ครับ 

โครงการท่ีผ่านมาท่ีมันล่าช้า มีอยู่ ๒ โครงการ และโครงการท่ีท าแล้วแต่ไม่
ผ่าน รางตัวยู บ้านก่ิว ผู้รับเหมามาท า แต่ไม่ได้ตามมาตรฐาน กรรมการ
ตรวจรับไม่ให้ผ่าน และส าหรับล าเหมือง ค.ส.ล.(ล าเหมืองหัวขัว) มันมีปัญหา
มานานแล้วประเด็นแรก ผู้ รับเหมาท าสัญญาเรียบร้อยหมดแล้ว แต่ไม่ยอม
มาท า ก็เลยตกเป็นเงินสะสมในคร้ังนี้ เลยอยากจะแจ้งให้ท่ีสภารับทราบ  

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม  เรียนเชิญครับ หากไม่มี

จะขอมติครับ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างล าเหมือง 
คสล. รูปตัวยู (ล าเหมืองหัวขัว) โดยด าเนินการก่อสร้างล าเหมือง ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  จ านวน ๒ จุด จุดท่ี ๑ ยาว ๖๐ เมตร จุดท่ี ๒       
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร   ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานท่ี
ก่อสร้าง บริเวณล าเหมืองหัวขัว บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ท่ี ๔ ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินจ านวน
ท้ังสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.- บาท โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง    
ล าเหมือง คสล. รูปตัวยู (ล าเหมืองหัวขัว) โดยด าเนินการก่อสร้าง   
ล าเหมือง เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.-บาท จ านวน ๑๒ เสียง   
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 



 -๒๑- 

 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ๖. โครงการซ่อมแซมล าเหมืองทุ่งหัวขัว คสล. รูปตัวยู    

 โครงการซ่อมแซมล าเหมืองทุ่งหัวขัว คสล. รูปตัวยู  โดยด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซม ท้องล าเหมืองกว้างไม่น้อยกว่า๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๑๕ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  พร้อมร้ือถอนคลอง 
ส่งน้ าเดิม ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณ  
ล าเหมืองหัวขัวบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ท่ี ๔  ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง  จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน ๗๗,๐๐๐.- บาท    
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม  เรียนเชิญครับ 

นายธนบัตร  จักร์ค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร  
รองประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุม ผมจะอนุญาตชี้แจงครับ เราปล่อยร้างมานานแล้วครับ     

คือบริเวณบ้านพ่อหลวงใหม่ จ าปา  
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม  เรียนเชิญครับหากไม่มี

กระผมจะขอมติครับ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างโครงการซ่อมแซม  
ล าเหมืองทุ่งหัวขัว ค.ส.ล. รูปตัวยู  โดยด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท้อง  
ล าเหมืองกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร สูงไม่น้อย
กว่า ๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมร้ือถอนคลองส่งน้ าเดิม ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณล าเหมืองหัวขัว     
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ท่ี ๔  ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง     
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน ๗๗,๐๐๐.- บาท โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซม   
ล าเหมืองทุ่งหัวขัว คสล. รูปตัวยู  เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๗๗,๐๐๐.- 
บาท จ านวน ๑๒ เสียงไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา   ๗. โครงการซ่อมแซมล าเหมือง คสล. รูปตัวยู  (ล าเหมืองหัวขัว)   

โครงการซ่อมแซมล าเหมือง คสล. รูปตัวยู  (ล าเหมืองหัวขัว)           
โดยด าเนินการก่อสร้างล าเหมือง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาว 
๙๐.๐๐  เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณล าเหมืองหัวขัว บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ท่ี ๔ ต าบล
ไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
๓๓,๐๐๐.- บาทมีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม  เรียนเชิญ
ครับหากไม่มีจะขอมติครับ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ซ่อมแซมล าเหมือง คสล. รูปตัวยู (ล าเหมืองหัวขัว)  โดยด าเนินการก่อสร้าง



 -๒๒- 

ล าเหมือง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณ      
ล าเหมืองหัวขัว บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ท่ี ๔ ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท     
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมล า
เหมือง คสล. รูปตัวยู (ล าเหมืองหัวขัว) เป็นเงินจ านวน ๓๓,๐๐๐.- บาท
จ านวน ๑๒ เสียงไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 

 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ๙. โครงการปรับถมดินรางระบายน้ า ค.ส.ล   

โครงการปรับถมดินรางระบายน้ า ค.ส.ล โดยด าเนินการปรับถมดิน
รางระบายน้ า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๒  
เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๑ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานท่ี
ก่อสร้าง บริเวณบ้านก่ิว หมู่ท่ี ๕ ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น ๓๙,๐๐๐.- บาท  
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม  เรียนเชิญครับ หากไม่มี
จะขอมติครับ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาด เงินสะสมเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับถมดิน     
รางระบายน้ า ค.ส.ล  โดยด าเนินการปรับถมดินรางระบายน้ า ขนาดกว้าง 
ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๒  เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๑ เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล ต าบลไหล่หิน  สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณบ้านก่ิว   
หมู่ท่ี ๕ ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น ๓๙,๐๐๐.- บาท โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับถมดิน
รางระบายน้ า ค.ส.ล เป็นเงินจ านวน ๓๙,๐๐๐.- บาทจ านวน ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง ๐ เสียง 

 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา   ๙. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าบนดิน ค.ส.ล. บริเวณบ้านไหลหิน

ตะวันตก  
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าบนดิน ค.ส.ล. บริเวณบ้านไหลหิน

ตะวันตก โดยด าเนินการสร้างถังเก็บน้ า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔ 
เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานท่ี
ก่อสร้าง บริเวณบ้านไหลหินตะวันตก  หมู่ท่ี ๖ ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 



 -๒๓- 

๒๑๒,๐๐๐.- บาท มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม    
เรียนเชิญครับ หากไม่มีจะขอมติครับ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติ  
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าบนดิน ค.ส.ล. บริเวณบ้านไหลหินตะวันตก    
โดยด าเนินการสร้างถังเก็บน้ า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔ เมตร     
สูง ๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน  สถานท่ีก่อสร้าง 
บริเวณบ้านไหลหินตะวันตก  หมู่ท่ี ๖ ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น ๒๑๒,๐๐๐.- บาท 
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ าบนดิน  ค.ส.ล. บริเวณบ้านไหลหินตะวันตก เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 
๒๑๒,๐๐๐.- บาท จ านวน ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง 
๐ เสียง 

 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา           ๑๐. โครงการจ้างเหมาท าขาตั้งเหล็กพร้อมถังเก็บน้ า   

ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร  
โครงการจ้างเหมาท าขาตั้งเหล็กพร้อมถังเก็บน้ า ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร 

โดยด าเนินการเหมาท าขาตั้งเหล็กพร้อมถังเก็บน้ า ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร    
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน  
๑๓๒,๐๐๐.- บาท มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม      
เรียนเชิญครับ  

นายธนา แก้วจักร์   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมคิดว่าฐานค่อยข้างมีขนาดท่ีสูง และมีขนาด 

ท่ีใหญ่เกินไป ลดลงมาเหลือ ๒ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว ลองค านวณดูใหม่นะครับ 
นายมงคล ช านาญการ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม ผมว่าโครงการนี้ยังไม่จ าเป็น ควรจะชะลอไว้ก่อน    

ผมคิดว่าว่าเอาเงินตรงนี้ไปแก้ไขตรงส่วนอื่นก่อนดีกว่าครับ 
นายสุวรรณ ศรีวิชัย   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม ผมอยากเรียนถามไปยังคณะผู้บริหาร ว่าเราจะ

เปลี่ยนแปลงโครงการได้รึเปล่าครับ 
นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ตลอดจน 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมอยากให้ท่านไปดูถังเก็บน้ า หมู่ ๓ หมู่ ๖ 

ผมคิดว่ามีความจ าเป็นครับ มันคือการบริการ เ พื่ อ พี่ น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น   
ของเราครับ ส่วนเร่ืองขนาดผมคิดว่ามันได้ตามมาตรฐานแล้วนะครับ      
และจะต้องมีความมั่นคงด้วยครับ 

 



 -๒๔- 

 
นายธนบัตร จักร์ค า   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและ  
รองประธานสภา ผู้เข้าร่วม ประชุม ผมคิดว่ามันมีความจ าเป็นก็จริง แต่เวลานี้มันไม่มีความ 

จ าเป็นมากนัก ช่วงเวลาท่ีเราเดือดร้อน เราต้องการเรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
ช่วยกันพิจารณาด้วยครับ ในตอนนี้เรายังไม่ต้องการแต่ในอนาคตเราต้องการ
แน่นอนครับ เพราะช่วงฤดูแล้งเราเกิดปัญหาทุกคร้ัง เร่ืองปริมาณน้ า      
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 

สิบต ารวจตรีสุบิน จีนา - เรียนท่านประธานสภา  ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้ เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ตามหลักการค านวณครับ     

ฐานอาจกว้างขึ้น ถ้ามันตรงเกินไป ผมกลัวว่ามันจะพังลงได้ครับ 
นายวสันต์  วรรณมณี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับท่านปลัด คือ ลดฐาน หรือขนาดเหล็ก   ให้ค านึงถึง

การเคลื่อนย้าย ผมคิดว่า ๓ นิ้ว มันจะหนาเกินไป และลดให้เหลือแค่ ๔ ถัง 
เพราะมันจะไปซ้ าซ้อนกับหมู่ ๓ และ หมู่ ๖ อยากให้ลองพิจารณาดูครับ 

นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ขนาดของเหล็ก ผมเข้าใจว่าท่ีกอง

ช่าง ออกแบบมา ๑.๕๐ เมตร ก็คงอยากให้น้ ามันแรง หรือคนท่ีใช้น้ าจะได้
ใช้ได้สะดวก ยังไงจะให้กองช่างปรับแก้ไขครับ ผมคิดว่าเราเปลี่ยนได้    
และให้ควบคุมให้อยู่ภายในงบประมาณเดิม ผมคิดว่าเราน่าจะลดความสูงลง 
เหลือ ๑ เมตร และขยายฐานออก ผมจะสั่งให้ช่างดูความเหมาะสมท้ังฐาน
และความสูง  

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ส าหรับโครงการท่ี ๑๐ ผมจะขออนุญาตสรุปนะครับ ลดความสูงจาก ๑.๕๐ 

เมตร เป็น ๑ เมตร สมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม     
เรียนเชิญครับ หากไม่มีจะขอมติครับ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการจ้างเหมาท าขาตั้งเหล็กพร้อมถังเก็บน้ า ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร     
โดยด าเนินการเหมาท าขาตั้งเหล็กพร้อมถังเก็บน้ า ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร     
และปรับฐาน,ขนาดถังให้เหมาะสม ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลไหล่หิน     
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐.- บาท โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โดยด าเนินการเหมาท า
ขาตั้งเหล็กพร้อมถังเก็บน้ า ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร และปรับฐานขนาดถัง
ให้เหมาะสม เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๑๓๒,๐๐๐.- บาท จ านวน ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 

 
 
 



 -๒๕- 

ระเบียบวาระที่ ๕ รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)  

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ส าหรับระเบียบวาระท่ี  ๔ รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (คร้ังท่ี ๑) รอบเดือนเมษายน        
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
เรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านตลอดจน  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ซึ่งเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการ น าโดย

ประธานคณะกรรมการ ท่านธนบัตร จักร์ค า รองประธานสภา พร้อม
คณะกรรมการได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
และได้น าเสนอมาให้กระผม เพื่อท่ีให้ผมเป็นผู้น าเสนอต่อท่ีประชุมสภา     
ซึ่งทางเจ้าหน้าท่ีก็ได้ส่งส าเนาเอกสารรายงานผลติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (คร้ังท่ี ๑) รอบเดือนเมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้วครับ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหลห่ิน 

๑)  นายธนบัตร  จักร์ค า  สมาชิกสภาเทศบาล   ประธานกรรมการ 
๒)  นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล             กรรมการ 
๓)  นายไพโรจน์  ดวงชัย สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ    
๔)  นายอ านวย  แก้วคะปวง ผู้แทนประชาคมทองถิ่น   กรรมการ 
๕)  นายสมบูรณ์  พุทธสอน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
๖)  นายมนู  นิวาโต      ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
๗)  นายศรีทน  ดวงไชย  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
๘)  นายสมบูรณ์  เตว ี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
๙)  นายทรง  กันค า  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๐) นางนิชชยา  อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ 
๑๑) นายณรงค์  เครือไหม  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
๑๒) นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อ านวยการกองคลัง                 กรรมการ 
๑๓) นางนิตยา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ       เลขานุการกรรมการ 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไหล่หิน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปคกรงส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 
 
 

ผังขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นคณะกรรมกำร

พัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น

ทรำบในที่ เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำม

และประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดย

อย่ำงน้อยปีละสองครัง้ภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 

คณะกรรมกำร

ติดตำมและ

ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเหน็ ซึ่งได้จำกกำร

ติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำต่อผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำ 
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลไหล่หิน  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ    
มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพ
แผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้
ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ  
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไหล่หิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม 
๒๕๖๐)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยไช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) ดังนี้   
 

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซ่ึงสามารถแสดงผลการวัดหรือ
ประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงสามารถ เป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซ่ึงตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็น
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะ
ช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบ
บ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
จะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมี
การก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดข้ึนว่าเป็นไปตาม
แนวทางท่ีได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
 

๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าส่ิงที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะเหตุใด
ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการ
แกไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะส้ินสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปน     
ประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 

๒.๔  เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงิน
รางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการท างาน  
อยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม 

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธภิาพของการจดัท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ    
 
 
  

ผลกำรตดิตำมและประเมินแผนพัฒนำตำมแบบตัวบ่งชีก้ำรปฏบิัตงิำน 

(Performance  Indicators) 

 



 -๒๘- 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏบิัตงิาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชีก้ารปฏบิัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้
๔.๓  ด าเนนิการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓) ดังน้ี  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ข้ันตอนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ข้ันตอนการจดัท าแผนพฒันาสามปี (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามป ี(๕  คะแนน)    
(๓)  การน าแผนไปปฏิบัต ิ

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนนิโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการด าเนนิโครงการ (๕  คะแนน) 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ข้ึนไป  =  พอใช ้
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ข้ันตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที ่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เคร่ืองหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิน่  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพฒันาทอ้งถิ่น  รับทราบปญัหา  ความ
ต้องการ  ประเดน็การพัฒนา  และประเดน็ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ เพื่อน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนามา
จากหนว่ยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    

๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  

๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมท้องถิ่น  

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศกัยภาพมาบรรจใุนแผนยุทธศาสตร์  



 -๒๙- 

๗ มีการจัดล าดบัความส าคัญของโครงการ  

๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณารา่งแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๘   

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

ตัวบ่งชีท้ี่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพจิารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพจิารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพจิารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพจิารณาต่ ากวา่  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชีท้ี่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 

แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

การประเมินคุณภาพ 

ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ของเทศบาลต าบลไหล่หิน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมลูสภาพทั่วไปขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 

๓.๑  วิสัยทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 

๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วดัและคา่เป้าหมายของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บญัชีรายการชดุโครงการของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
 
 



 -๓๐- 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชีท้ี่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที ่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เคร่ืองหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจดัประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลกัเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิน่
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกวา่ร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  

๓ มีการก าหนดประเดน็หลักการพฒันา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพฒันา  

๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมท้องถิ่น  

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศกัยภาพมาบรรจใุนแผนพัฒนา  

๗ มีการจัดล าดบัความส าคัญของโครงการ  

๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุในการจดัท าร่างแผนพัฒนา  

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณารา่งแผนพฒันา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

ตัวบ่งชีท้ี่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพจิารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพจิารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพจิารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพจิารณาต่ ากวา่  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชีท้ี่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรบัแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 
 
 
 
 
 



 -๓๑- 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรบัแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชือ่โครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกบัโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ป)ี  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 

   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ีทุกโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถกูต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดวา่จะได้รบั สอดคล้องกบัโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรบัผิดชอบหลักสอดคลอ้งกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนนิการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนนิการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนนิการไดร้้อยละ ๓๐ ข้ึนไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนนิการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) ๓๔๐ - - 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๙๒ ๒๗.๐๖ - 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙๒ ๑๐๐ - 

การด าเนนิงานจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ระหว่างตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

๒๔ ๒๖.๐๙ ๐ 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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ตัวบ่งชีท้ี่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ  ได้  ๔  คะแนน 

  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ  ได้  ๓  คะแนน 

  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ ไม่ได้คะแนน 
  

ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการทีด่ าเนนิการ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)   

๒๔ ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 

๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี ้
ล าดับที ่ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 

๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ 

๓ ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 

๔ คุณภาพแผนพฒันาสามป ี ๕ ๔ 

๕ การด าเนนิโครงการ ๕ ๐ 

๖ ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการด าเนนิโครงการ ๕ ๕ 
รวมคะแนน ๓๐ ๒๔ 

ข้อคิดเห็น   
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒๔  คะแนน  ซ่ึงต่ ากวา่  ๒๕  คะแนน  คือต้อง

ปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   
ข้อเสนอแนะ   

เพื่อให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการ
ด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  ๒๑.๙๖  อาจจะท าให้ส้ิน
ปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่
พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบตัิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
สามป ี

บรรจุในเทศ
บัญญัต ิ

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ๕๖ ๔ ๑.๑๘ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๒๖ ๘ ๒.๓๕ 
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๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน ๑๓๐ ๔๖ ๑๓.๕๓ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ ๘๔ ๔ ๑.๑๘ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร ๔๔ ๒๒ ๖.๔๗ 

รวม ๓๔๐ ๘๔ ๒๔.๗๑ 

การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)ของเทศบาลต าบลไหล่หิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมลูสภาพทั่วไปขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 

๓.๑  วิสัยทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 

๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วดัและคา่เป้าหมายของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บญัชีรายการชดุโครงการของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏบิัติในเชิงคณุภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๓ จ านวนวัตถปุระสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 

   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ป)ี  ๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 

   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 

   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 

   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ีทุกโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วดั (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจดัท าโครงการ  ๔ ๔ 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกบัโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์   ๕ ๕ 

   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผดิชอบหลักสอดคลอ้งกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 
รวม ๑๐๐ ๙๘ 
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ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัล าปาง (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐  ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ๔๕ ๔ ๕๖ ๑    
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๒๔ ๑ ๒๖ ๓ 
   

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสงัคม/ชุมชน ๑๐๐ ๒๐ ๑๓๐ ๑๐    
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ ๖๒ ๓ ๘๔ ๒    

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร ๗๑ ๒๗ ๔๔ ๕    
รวมทั้งสิ้น ๓๐๒ ๕๕ ๓๔๐ ๒๑    

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๘.๒๑  ๖.๑๘    
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๐ 
เทศบาลต าบลไหล่หิน เกาะคา จ.ล าปาง 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย ๑๐๐% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๕๖.๐ ๑๖.๔๗ ๕๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๒.๖๙ ๔.๐ ๔.๗๖ ๑,๓๙๙,๐๐๐.๐๐ ๒๑.๕๖ ๑.๐ ๔.๗๖ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒.๖๗ ๑.๐ ๔.๗๖ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒.๖๗ ๑.๐ ๔.๗๖ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒.๖๗ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๖.๐ ๗.๖๕ ๑๔,๙๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕.๔๑ ๙.๐ ๙.๕๒ ๕๙๑,๐๐๐.๐๐ ๙.๑๑ ๓.๐ ๑๔.๒๙ ๓๖๒,๙๕๐.๐๐ ๒๗.๖๕ ๓.๐ ๑๔.๒๙ ๓๖๒,๙๕๐.๐๐ ๒๗.๖๕ ๓.๐ ๑๔.๒๙ ๓๖๒,๙๕๐.๐๐ ๒๗.๖๕ 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ๑๓๐.๐ ๓๙.๒๔ ๑๔,๓๖๓,๐๐๐.๒๕ ๑๔.๙๔ ๔๖.๐ ๕๔.๗๖ ๓,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ ๔๙.๙๑ ๑๐.๐ ๔๗.๖๒ ๗๓๑,๐๑๗.๙๙ ๕๕.๗๒ ๑๐.๐ ๔๗.๖๒ ๗๓๑,๐๑๗.๙๙ ๕๕.๗๒ ๑๐.๐ ๔๗.๖๒ ๗๓๑,๐๑๗.๙๙ ๕๕.๗๒ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ๙๔.๐ ๒๔.๗๑ ๑๑,๐๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑๑.๔๔ ๔.๐ ๔.๗๖ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒.๗๗ ๒.๐ ๙.๕๒ ๙๙,๔๙๕.๐๐ ๖.๙๒ ๒.๐ ๙.๕๒ ๙๙,๔๙๕.๐๐ ๖.๙๒ ๒.๐ ๙.๕๒ ๙๙,๔๙๕.๐๐ ๖.๙๒ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ๔๔.๐ ๑๒.๙๔ ๕,๔๓๖,๐๐๐.๐๐ ๕.๖๒ ๒๒.๐ ๒๖.๑๙ ๑,๑๕๑,๐๐๐.๐๐ ๑๗.๗๔ ๕.๐ ๒๓.๙๑ ๙๓,๗๐๐.๐๐ ๗.๑๔ ๕.๐ ๒๓.๙๑ ๙๓,๗๐๐.๐๐ ๗.๑๔ ๕.๐ ๒๓.๙๑ ๙๓,๗๐๐.๐๐ ๗.๑๔ 

รวม ๓๔๐.๐   
๙๖,๗๙๙,๐๐๐.๒

๕ 
  ๙๔.๐   ๖,๔๙๙,๐๐๐.๐๐   ๒๑.๐   

๑,๓๑๒,๐๖๒.๙
๙ 

  ๒๑.๐   ๑,๓๑๒,๐๖๒.๙๙   ๒๑.๐   ๑,๓๑๒,๐๖๒.๙๙   

ผลการติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan(www.dla.go.th) 
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นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา ทุกท่าน มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม - รับทราบ และไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอื่นๆ ทุกท่านคงได้รับเอกสารแล้วเก่ียวกับการจัดท า

แผนงานประจ าปี ๒๕๖๑ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ        
คือ เป็นการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าและเกิดการบูรณาการร่วมกันภายในจังหวัดล าปาง ทางอ าเภอ  
เกาะคาจึงประชาสัมพันธ์ใ ห้หน่วยงานท่ีประสงค์ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการชุมชน โดยโครงการจะต้องไปต่ ากว่า ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอโครงการ เรียนเชิญครับ 

นายมงคล  ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และ 
สมาชิกสภา ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตเพิ่มเติมเล็กน้อย หมู่บ้านแถวแม่เมาะ   

จะได้รับเงินจากแม่เมาะปีละ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเอาไปพัฒนาชุมชน   
ผมคิดว่าถ้าเราเสนอ เรามีโอกาสได้เงินอุดหนุนสูง จากท่ีผมได้รับทราบ
ข่าวสารมา  

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ผมได้ปรึกษาหารือกับท่านรองนายก ท่านมงคล แผ่นค า ผมคิดว่าเราควร

เสนอโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไหล่หิน หมู่ ๒ – บ้านแม่ฮวก หมู่ ๓ 
บริเวณสามแยกศาลาประชาคมถึงบริเวณสามแยกร้านค้านางสมจันทร์ บ้าน
แม่ฮวก ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากครับ เพราะมันเป็นหลุม เป็นบ่อ มีท่าน
ใดจะเสนอแนะ    เรียนเชิญครับ 

นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ เก่ียวกับเร่ืองกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะท่ีอุดหนุน
หน่วยงานอื่นๆมีโดยประมาณ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เราก็จะเสนอโครงการไป 
และรอผลการพิจารณาต่อไป ผมขออนุญาตปรึกษากับท่านปลัดเทศบาลก่อน 
เราลองเสนอไปสัก ๒ – ๓ โครงการ เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงเพิ่มเติม 

สิบต ารวจตรีสุบิน จีนา - เรียนท่านประธานสภา  ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ส าหรับผมคิดว่า มีหนังสือจาก

อ าเภอรับรองมาแบบนี้ ถ้าเราขอโครงการไป ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้รับเงิน
อุดหนุนสูงนะครับ ผมได้ให้ ผอ.กองคลังสรุปรายละเอียด รายรับ – 
รายจ่าย ของเทศบาล ว่าท าไมบางโครงการเราต้องด าเนินการตอนหน้าฝน 
อย่างท่ีท่านเห็นตัวเลข โดยเฉพาะหมวดภาษีเราหายไป ๙ หลัก ครับ      
ตั้งไว้ ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ยังขาดไป
ประมาณ  ๙๐,๐๐๐.- บาท  ,ภาษีป้าย เราตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐- บาท แต่เกินไป
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เป็น ๑๕,๐๐๐.- บาท เป็นต้นครับ และลองดูหน้าสุดท้าย ท่ีเราตั้ง
งบประมาณไว้ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท แต่งบประมาณเข้าจริงประมาณ 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เราขาดไปอีกประมาณ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขออนุญาต
น าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

นายประดิษฐ์ เรืองฤทธ์ิ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภา ทุกท่าน ส าหรับเรื่องกองทุนนี้นะครับ ผมอยากให้เสนอโครงการสักโครงการ

หนึ่งท่ีสามารถรองรับแม่น้ ายาว ผมคิดเราปรับภูมิทัศน์บ้างให้มันสวยงามข้ึน 
นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมอยากให้เสนอโครงการมานะ

ครับ เราจะได้มีตัวเลือกเยอะข้ึน ตอนนี้มี ๒ โครงการ คือ โครงการปรับปรุง
ถนนบ้านไหล่หิน – บ้านแม่ฮวก และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ     
ล าแม่น้ ายาว ถ้าแบบนี้ยื่นเขียนค าร้องดีกว่าครับ และมีเร่ืองท่ีจะแจ้งให้ทราบ
ครับ ได้รับแจ้งจากทางอ าเภอเกาะคา เก่ียวกับสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า แม่น้ า
ยาว – ล าน้ าแม่ฮวก แม่เหิน ได้ถูกบรรจุในแผนเรียกร้อยแล้วและได้รับทราบ
แจ้งจากแขวงทางหลวงชนบทท่ีได้ขอให้ติดตั้งเสียงสว่างจ านวน ๒ จุด      
ท่ีบ้านมะกอก-นาบัว ได้บรรจุในแผนปี ๒๕๖๑ แล้ว  

นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ส่วนระเบียบวาระนี้ ผมจะขอเพิ่มเติมเร่ืองเก่ียวกับการผันน้ าจากล าเหมืองก่ิว

คอหมา มาล าเหมืองทุ่งเตียม เราจะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง   
นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมได้ให้รองสุนันท์ และท่าน

สมาชิกสภาฯ บางท่าน ลงพื้นท่ี ปัญหาอยู่ท่ีเจ้าของท่ีดิน ท่ีจะเอาน้ าผันมา 
อยู่ในระหว่างการเจรจากัน  

นายชาญยุทธ    ไชยานนท์ -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดประชุม

สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  ไว้เพียงแค่นี้  
และขอบคุณท่านปลัดครับ และสมาชิกสภาทุกท่าน รวมท้ังคณะผู้บริหาร 
และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สวัสดีครับ 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ 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) 
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(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 

 
 
      
 
 
 
   
 


