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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล าพาน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 
วันที่ 13  พฤษภาคม  2564 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลล าพาน 
………………..……………… 

ผู้มาประชุม 

1. นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์ ประธานสภาเทศบาล 
2. นายขุนทอง  นันอําไพ  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายนิคม  จับตะเฆ่  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4. นายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5. นางพรสวรรค์  รักภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
6. นายสมพงษ์  จําเริญรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7. นายบุญจันทร์  มาศงามเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8. นายประยงค์  แสงจําปา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9. นางสาวศรุตรา  พระโนราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นางนภาพร  ภูลา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นางปัทมา  เรืองแจ้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12. นางกนกพร  ฤทธิ์รักษา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
13. นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย  เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดาบตํารวจสมคิด  นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรี 
๒. นางกฤษณา  อ่ิมเสถียร  รองนายกเทศมนตรี   
๓. นางอนงค์     นันทสมบรูณ์ รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายนิคม      ญาณประสงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายสมยศ    รักษาศิละ  เลขนุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์ ปลัดเทศบาล 
๗. นางศริินภา   บุญพิทักษ์  รองปลัดเทศบาล 
๘. นางพรทิวา  พิสุราช  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๙. นายอิสระ  ระวาดชู  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๑๐. นางพรพิมล  เหลืองลออ  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๑๑. นางสาวสุกัญญา  แดนกาไสย์ รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๑๒. นางวิไล  ลีโคกกลาง  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๓. นางวิยาณีร์  มงคลวีระกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๔. นายธวัชชัย  สุวรรณรักษ์  นักวิชาการเกษตร 
๑๕. นางพรทิพย์  รัตนกําเนิด  เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๖. นางวันเพ็ญ  บุญโสดา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๗. นางสาวฐิตานันท์ อุปชีวะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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๑๘. นายสุรชัย   ภูทองเป้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 
๑๙. นายสนธยา พิมพะนิตย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 
๒๐. นายพิสมัย เพชรชม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 
๒๑. นายมงคล ญาณศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 
๒๒. นายบุญเชิด ฤทธิ์รักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 
๒๓. นางลักคณา   อุ่นฤทธิ์  ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 
๒๔. นายพรชัย อุ่นสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 
๒๕. นายชัยวุฒ ิ วงศ์มาตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 
๒๖. นางประภาวี ฉายถวิล  ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 
๒๗. นายประดิษฐ์  นันอําไพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 
๒๘. นายประเทศ ดงรุ่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 
๒๙. นายประสิทธิ์ จําเริญควร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 

เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 
 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์      เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสมัย
ประธานสภาฯ สามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564 วันนี้มีสมาชิกมาประชุม 12 ท่าน ใน
 ลําดับต่อไปขอเชิญท่านเลขาสภาฯได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
 ตําบลลําพาน เชิญครับ 
นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย   ประกาศสภาเทศบาลตําบลลําพาน เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลลําพาน  
  ได้กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลลําพาน สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี   
  ๒๕64  ตั้งแต่วันที ่13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที ่11 มิถุนายน 2564 มีกําหนด  
  ๓๐  วนั นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ 20 และข้อ 22 จึง 
   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลําพาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1   
  ประจําปี  ๒๕64  ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน  
  2564  มีกําหนด  ๓๐  วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่      
      เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย   เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรง 
เลขานุการสภาเทศบาล เกียรติทุกท่าน ท่านรองนายก ท่านเลขนายก ท่านที่ปรึกษานายก ผอ.กอง 

หัวหน้าส่วนทุกท่าน ประกาศสภาเทศบาลตําบลลําพาน เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลลําพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2564  ตามมาตรา 48 
ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้
ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกรณีไม่มีผู้
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ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตร 24 หาก
มีกรณีที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนินช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์
สําคัญของราชการหรือราษฎร นายเทศมนตรีจะดําเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ี
จําเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลง
มติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล 
การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทําโดยเปิดเผย โดย
นายกเทศมนตรีต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบาย
ต่อสภาเทศบาลได้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีทํานโยบาย
แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวันโดยให้นําวิธีการแจ้ง
คําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัตินโยบายต่อ
สภาเทศบาล ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี คําแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สํานักงานเทศบาลด้วย 
มาตรา 48 เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผู้ซึ่ง
นายกเทศมนตรีมอบสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง
ตลอดจนแดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มาตรา 48 ทวาทศ สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
เท่าท่ีมีอยู่เข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาล
เพ่ือให้นายเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาอัน
เกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ 
ญัตติตามวรรคหน่ึงให้ยืน่ต่อประธานสภาเทศบาล และให้ประธานสภาเทศบาล
กําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบ
ห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้งแจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบ  ณ  ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลลําพาน ซึ่งมีระเบียบวาระทั้งหมด 4 วาระด้วยกันนะ
คะซึ่งก็ขอเชิญท่านประธานสภาได้ดําเนินการการประชุมสภาตามระเบียบวาระ
การประประชุมต่อไปขอบคุณคะ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอบคุณท่านเลขาครับ ลําดับต่อไปผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจําปี  2564 ซึ่งในวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด 4 
    วาระ  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   แนะนําคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลลําพานซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้ 
ประธานสภาฯ   แต่งตั้งไปเมื่อ วันที่  11 พฤษภาคม 2564  ขอเชิญท่านนายกแนะนําคณะ 
    ผู้บริหาร ครับ 
ด.ต.สมคิด นันทสมบูรณ์   ขออนุญาตและนําคณะผู้บริหารดังนี้ครับ 
นายกเทศมนตรี   1. นางกฤษณา  อ่ิมเสถียร รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1  

2. นางอนงค์     นันทสมบรูณ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 
3. นายนิคม      ญาณประสงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายสมยศ    รักษาศิละ เลขนุการนายกเทศมนตรี 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์     เรื่องรับรองรายงานการประชุมขอเชิญเลขาสภาฯชี้แจ้งครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย  เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรง 
เลขานุการสภาฯ  เกียรติทุกท่าน สําหรับระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุม สืบเนื่อง 

จากสภาเทศบาลตําบลลําพานได้ประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2564 งานเลขาสภาได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างแจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพื่อตรวจ
รายงานการประชุมที่สภาเทศบาลได้แต่งตั้งไปเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564  
เป็นระยะเวลากระชั้นชิดในการประชุมในวันนี้ งานเลขาสภาฯจะนําเข้าสภาเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมในคราวต่อไป ขอบคุณค่ะ 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลต าบลล าพาน   

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาฯ     
ด.ต.สมคิด นันทสมบูรณ์   ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ สําหรับในเรื่องการแถลงนโยบายวันนี้ผมได้ 
  เชิญผู้นําหมู่บ้านมาร่วมรับฟังด้วยอยากให้ท่านผู้นําท้องที่มาร่วมรับฟัง 
  แนวนโยบายของผมในการขับเคลื่อนการพัฒนาตําบลลําพาน ซึ่งแนวความคิด 
  ของผมคือท้องถิ่นท้องที่ทํางานร่วมกันครับ ตอนนี้ขออนุญาตรอให้ครบทั้ง 16  
  หมู่บ้านก่อนอยากให้มาร่วมรับฟังด้วยกับครับ 
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นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ขอขอบคุณท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านนะครับ ที่มาร่วมฟังการแถลง 
ประธานสภาฯ นโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลลําพานในครั้งนี้ อีกสักครู่นะครับให้ท่าน  

ผู้นํามาครบก่อน จะได้เชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย 
นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
เลขานุการสภาฯ ทุกท่าน  สําหรับระเบียบวาระที่สามในเรื่องของการแถลงนโยบาย ตามที่ท่าน 

นายกเทศมนตรี ได้นําเรียนให้ที่ประชุมสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เรื่องแถลง
นโยบายถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ  วันนี้มีท่านกํานันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน
ให้เกียตมิาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ท่านอยากให้ได้รับทราบ 
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารเทศบาล รับทราบถึงนโยบายที่จะขับเคลื่อน
การพัฒนาตําบลลําพานของเราค่ะ 

ดาบตํารวจสมคิด  นันทสมบรูณ์  ในช่วงระหว่างรอนะครับ วันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านพันตํารวจโท
นายกเทศมนตรีตําบลลําพาน อุดม ภูคําสอน รองผู้กํากับป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองกาฬสินธุ์ วันนี้ท่าน 
 ให้เกียรติมาร่วมประชุมกับพวกเรานะครับโอกาสที่รอท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านขอ 
 เรียนเชิญท่านได้มาพูดคุยกับท่านกับสมาชิกสภาเทศบาลให้ความรู้เกี่ยวกับ
 กฎหมายทั่วไป ถ้ามีอะไรที่จะให้คําแนะนําประสานงาน ขอเชิญครับท่าน 
พันตํารวจโทอุดม ภูคําสอน   ก่อนอื่นต้องขอแสดงความ ยินดีกับท่านนายกเทศมนตรีตําบลลําพาน 
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ด้วยนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนทํางานสายเดียวกับผมครับในส่วนของสภ.เมืองกาฬสินธุ์ 

และปัจจุบันนี้ โครงสร้างมีกี่สายงานนะครับ ก็มีท่านผู้กํากับเป็นหัวหน้าสถานี
ตํารวจอําเภอเมืองกาฬสินธุ์ก็มีรองผู้กํากับอยู่สามท่าน สี่กับสอบสวนนะครับ
ท่าน มีรองผู้กํากับสอบสวน ในงานป้องกันปราบปราม สายการสืบสวน และก็
สายงานจราจร ทุกสายงานก็จะบอกแบ่งสายงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านซึ่ง
บางครั้งทางประชาชนเราไปติดต่อราชการ บางทีก็ไปที่พนักงานสอบสวน 
รถยนต์ถูกจับ ต้องไปเสียค่าปรับอะไรที่ไหนยังไงนะครับ ซึ่งปกติพอเข้าไปหน้า
งานกันเร็วเป็นห้าสายงาน เกี่ยวกับเรื่องการจับกุมเกี่ยวกับเรื่อง พรบ. จราจร 
งานแผนกของจราจรถ้าโดนจับ ถ้าถูกคดีต่างๆก็เป็นการสืบสวน ในส่วนของผม
คืองานป้องกันปราบปรามก็รับผิดชอบค่อนข้างจะกว้างมาก เกี่ยวกับเรื่องการ
ตรวจการป้องกันปราบปราม แล้วก็งานประชาสัมพันธ์ สายตรวจตําบล ซึ่ง
สถานการณ์ปัจจุบันนี้ ปัญหาที่เกิดข้ึน และน่าจะรุนแรงจริงๆก็เกี่ยวกับคน
วิกลจริต ตอนนี้ทางตํารวจภูธรภาค 4 มีโครงการ พิทักษ์รักษ์ประชา โครงการ
นี้ผมก็คงจะได้ดําเนินการหลังเลือกตั้งนายกและก็จะมาปรึกษาเก่ียวกับเรื่อง
อะไรต่างๆในการทําตรงนี้ เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เริ่มระบาดมากคน
วิกลจริตเริ่มเยอะมากข้ึน ได้รับข่าวทุกวัน เกี่ยวกับเรื่องเผาบ้าน ทําร้ายร่างกาย
บุพการีอาละวาด ทุบทําลายข้าวของทุกวัน  ผมย้ายมาอยู่นี่ได้ประมาณสี่เดือน 
สําหรับประวัติคร่าวๆ รับราชการครั้งแรกก็ท่ี สภ.เมืองมหาสารคามตําแหน่ง
บรรจุครั้งแรกเป็นนายตํารวจ เป็นนักเรียนพลตํารวจรุ่น 14 ขอนแก่น ปี 2527 
หลังจากท่ีไปเรียนนิติศาสตร์ของสุโขทัยจบก็ไปสอบนายตํารวจได้ก็ไปบรรจุครั้ง
แรก เป็นรอง ที่รองผู้กํากับ สภ.โพนพิสัยจังหวัดมหาสารคาม รับราชการ
วนเวียนอยู่ในมหาสารคามเดิมมาก็จะอยู่เป็นชุดเฉพาะกิจ ชุดสืบจังหวัดของ
มหาสารคามมาตลอด จนได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรครั้งแรก อยู่ที่ สภ.นาดูน 
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จังหวัดมหาสารคาม ได้ประมาณ 3 ปี ก็ได้ย้ายเนื่องจากไปจับกุมคดีเผาศาลา
กลาง กําลังดุเดือดในตอนนั้น ปรากฏว่าผู้ต้องหาติดคุกหมดผมเลยโดนย้ายตาม
นโยบายก็ไปอยู่อํานวยการ 1 ปี ที่ สภ.วาปีทุม  
  กฎหมายอํานาจหน้าที่ของตํารวจ หลายครั้งที่ประชาชนไปพบผมแจ้ง
ผม การจับกุมผู้เสพยา ตอนหัวค่ําประมาณสี่ทุ่ม ทําไมถึงปล่อยมา ขออธิบายให้
ฟังนะครับถ้าเข้าหลักเกณฑ์แล้วเอาตัวส่งไปที่อําเภอเป็นศูนย์เกี่ยวกับการ
บําบัดรักษาฟ้ืนฟู จะจัดอบรม ในส่วนของการเข้าสู่กระบวนการบําบัด ชาวบ้าน
ประชาชนจะไม่เข้าใจว่าตํารวจจับแล้วทําไมถึงปล่อย มีคําสั่งที่ปล่อยออกมา
ใหม่ ที่นี่ของกาฬสินธุ์ ดีที่เอากฎหมายเป็นบุคคลอันตรายมาบวก พอจับเสร็จ
เราก็ต้องตั้งข้อหาเป็นบุคคลอันตราย แล้วเขาก็จะเอาตัวไปพิสูจน์ เอาไว้ที่โคก
คําม่วง 45  วัน แล้วพอเข้าสู่ขบวนการ 45 เราต้องเอากลับมาบ้านก็เป็นภาระ
ของผู้ปกครองเหมือนเดิม ปัจจุบันผู้วิกลจริตจะไม่ค่อยกินยา คือกรณีมันจะมีอยู่
สามอย่างของผู้วิกลจริต  เวลาเจ้าหน้าที่ตํารวจทํางาน ระงับเหตุผู้ต้องหามีสาม
กลุ่มกลุ่มแรก คือกลุ่มเสพยาคลุ้มคลั่งฆ่าทั้งนี้ตํารวจสามารถจับกุมตัวได้เลย 
ตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงรับเสพยาบันทึก เป็นบุคคลที่เป็นอันตรายด้วย ถ้าอยู่ๆ
เสพ พอเราจับเสร็จ ถ้าเขาเข้ามารับผลตรวจเราต้องยอมเขาก็ต้องปล่อยตัวกลับ
ปัญหาที่ประชาชนไม่เข้าใจ จับแล้วทําไมปล่อย คือข้อเท็จจริงแล้วมันขึ้นอยู่กับ
กฎหมายอํานาจหน้าที่ของตํารวจที่เปลี่ยนไป ผมขออธิบายเป็นเรื่องในส่วน
กระบวนการบําบัด อยากจะอธิบายให้เข้าใจนะครับ เพราะมีคําสั่งออกมาใหม่  
ท่านผู้พิพากษาท่านเอากฎหมายเป็นให้บุคคลอันตราย เวลาเราจะตั้งข้อหาเป็น
บุคคลอันตรายด้วย เอาตัวไปพิสูจน์ ไปที่พูดคําว่าสี่สิบห้าบ้านเพราะรักจะเข้าสู่
กระบวนการสี่สิบห้าบาทแล้วเรากลับมาบ้านเหมือนเดิม ก็กลับมาบ้านก็อาละวาด
เหมือนเดิม กลับมาบ้านกลุ่มที่สองตรวจปัสสาวะไม่เจอไม่มีให้ดําเนินการแต่เป็น
ผู้ป่วยจิตเวชอยู่ในระบบของสาธารณสุข เราก็นําตัวส่งไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ก็จะใช้ดุลพินิจในการรักษา ถ้ารักษาได้ภายในห้าวันเจ็ดก็
จะรักษา ก็ส่งกลับบ้านกเ็หมือนเดิมอีกอาละวาดอีก กลุ่มที่สาม โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ดูแล้วต้องส่งไปจิตเวชขอนแก่นก็ต้องส่งขอนแก่นอยู่ได้ประมาณหนึ่ง
เดือนสองเดือนอาการดีขึ้นก็กลับบ้านได้ มันก็จะเหมือนๆกันอยู่ดี กลุ่มเสพสุรา
เรื้อรัง ตรวจปัสสาวะเจอ เป็นผู้ป่วยจิตเวชก็ไม่ใช่ตํารวจก็คุมได้แค่ยี่สิบสี่ชั่วโมง 
หลังจากนัน้ก็ว่าการตักเตือน แล้วก็ปล่อยตัวกลบั ก็จะกลับบา้นได้ก็จะสร้างปัญหา
อยู่ สร้างปัญหาบ่นอยู่อย่างนี้สุดท้ายก็มีโครงการอาสาพิทักษ์รักประชาชนขึ้นมา
ครับ ก็พูดคุยเล่าประสบการณ์การทํางาน ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การติดต่อ
ประสานงานกัน มีอะไรก็ประสานงานกับผมได้นะครับ มีท่านสมาชิกท่านผู้นํามี
อะไรสอบถามเพ่ิมเติม สอบถามได้เลยนะครับ เชิญครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ขอขอบคุณท่านพันตํารวจโท อุดม  ภูคําสอน รองผู้กํากับป้องกันและ
ประธานสภาฯ ปราบปรามสถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ในวันนี้มากครับที่ให้เกียรติให้ 
 ความรู้กับพวกเราในวันนี้ ขอขอบคุณครับ ต่อไปก็เข้าสู่วาระการประชุมในวาระที่ 3 
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 เรื่อง การแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลต าบลล า
พาน ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

ด.ต.สมคิด  นันทสมบรูณ์   เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลําพาน สมาชิกสภาเทศบาลตําบล      
นายกเทศมนตรี            ลําพาน และผู้เข้าร่วมประชุมทกท่าน  ตามที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง 

 ประจําเทศบาลตําบลลําพาน ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรีตําบลลําพาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 
 บัดนี ้ คณะกรรกมากรการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2564 ผลปรากฏว่ากระผมดาบตํารวจสมคิด นันทสมบรูณ์ 
ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตําบลลําพาน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง
เป็นวาระ 4 ปี นับจากวันที่ 28 มีนาคม 2564 ท่านประธานสภาเทศบาล
ตําบลลําพานที่เคารพ ก่อนอ่ืนกระผมต้องขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจนผู้มีเกียรติในห้องประชุมแห่งนี้ 
กระผมของแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลลําพานทุกท่าน ที่ท่านได้รับการเลือกตั้งจากพ่ีน้องประชาชนให้
เข้ามาทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ที่สําคัญนั้นกระผมต้องขอกราบขอบพระคุณพ่ี
น้องประชาชนชาวตําบลลําพานที่ได้มอบความไว้วางใจให้กระผมเข้ามาทํา
หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลลําพานอีกครั้ง ท่านประธานสภาฯและท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สิ่งสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งซึ่งเราทุกคน
ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการเป็นสมาชิกสภา และการเป็นนายกเทศมนตรีนั้น 
ต้องเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลําพาน ไม่ใช่เป็นผู้แทนของ
ประชาชนเฉพาะในเขตเลือกตั้งนั้นๆ และนับต่อจากนี้ไปเราจะร่วมกันระดม
แนวความคิด รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเพื่อนนํามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา สร้างความสามัคคี สร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของพ่ีน้องประชาชนในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข ด้าน
สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ตามอํานาจหน้าที่หรือกฎหมายกําหนด โดยการพัฒนา
นั้นมุ่งสู่หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพ่ือ
สนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน และสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม
ในยุคปัจจุบัน 
  ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ 
ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
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กระผมจึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลําพาน 
เพ่ือให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการ
บริหารราชการ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  เทศบาลตําบลลําพานน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนําพระราชดํารัส 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและวิ่งแวดล้อม พร้อมใจให้บริการ เร่งประสานการแก้ไข 
พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวไกล พร้อมใสใจห่วงใยประชาชน 

 พันธกิจและการพัฒนาท้องถิ่น 
  พันธกิจที่ 1 บริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
รวดเร็วและเป็นธรรม เสริมสร้างสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน มุ่งสู่สังคมเมือง รองรับการเจริญเติบโต 
  พันธกิจที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถบริการด้านสาธารณสุข ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 
  พันธกิจที่ 4 พัฒนาและบริหารจัดการระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข็มแข็ง 
สร้างอาชีพในชุมชน 
  พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้มีการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 
พัฒนาแหล่งน้ําและถนนเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 นโยบายการบรหิาร 
1. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 

1.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1.2 พัฒนาการปกครองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถพ่ึงตนเองได้และตัดสินใจในการดําเนินกิจการและหรือ
การเลือกผู้นําในท้องถิ่น ภายใต้กรอบกฎหมายที่บัญญัติไว้ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการเมืองในระดับท้องถิ่น ระดับจั้งหวัด และ
ระดับชาติแก่ประชาชนโดยทั่วถึง 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 สะพาน ถนนดี ไปมาสะดวก 
2.2 มีไฟฟ้าทั่วถึง 
2.3 มีระบบน้ําประปาที่มีคุณภาพ 
2.4 มีทางระบายน้ํา ไม่ท่วมขัง 

3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
3.1 หมู่บ้านสะอาด 
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3.2 มีการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3.3 มีการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
4.2 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.3 จัดให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม 
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
4.6 รณรงค์และประสานความร่วมมือกับประชาชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

5.1 พัฒนาบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น ลดขั้นตอนเวลา
ในการขออนุญาตต่าง ๆ ให้น้อยลง 

5.2 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส่ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

                            เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลลําพาน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําพานผู้ 
 ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีกระผมได้แถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาเทศบาล 
 ตําบลลําพานในวันนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดําเนินงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  

 จะต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างตลอดจนประชาชนซึ่งเป็นหัวใจหลัก ในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง
นโยบายไปเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน กระผมพร้อมที่จะน้อมรับคําแนะนํา 
ข้อเสนอแนะ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เพื่อให้เทศบาลตําบล 
ลําพานของพวกเราทุกคน เจริญเติบโต เพ่ือก้าวสู่สังคมเมืองที่มีความสุข 
ขอขอบคุณครับ  

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ท่านได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ   สภาเทศบาลตําบลลําพานในวันนี้ ซึ่งนโยบายของท่านนายกมี 5 ด้าน นโยบาย 

ด้านการเมืองการปกครอง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต และด้านการบริหารจัดการ หวังว่าท่านคงจะทําตามขั้นตอนและ
หน้าที่ตามนโยบายที่ท่านได้แถลงเอาไว้ในที่ประชุม ญัตตินี้ไม่มีการลงมตินะ
ครับ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ถึงฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562) ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ  
นายพัฒนาการ  ฆารพิพัฒน์  ในระเบียบวาระอ่ืนๆวันนี้ได้รับแจ้งจากกองสาธารณสุขฯ ขอเสนอ 
ประธานสภาฯ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลลําพาน 

ขอเชิญผู้อํานวยการกองสาธารณสุข เชิญครับ  
นางสาวสุกัญญา  แดนกาไสย   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  นางสาวสุกัญญา  แดนกาไสย รักษาการ 

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามท่ีกองสาธารณสุขได้ดําเนินการในเรื่อง
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในวันนี้ ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลที่ร่วม
เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครบวาระลงจึงขอให้ เลือกสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลลําพาน สองท่านเพ่ือเป็น เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ค่ะ 

นางพรสวรรค์  รักภักดี   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางพรสวรรค์ รักภักดี สมาชิกสภา 

เทศบาล ขออนุญาตนําเรียนที่ประชุมว่าที่ผ่านมาสมาชิกสภาที่ร่วมเป็น 
คณะกรรมการ 2 ท่าน จะเลือกเขตละ 1 ท่านเป็นตัวแทน ขอบคุณค่ะ 

นายพัฒนาการ  ฆารพิพัฒน์  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อ เชิญท่านจรวยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมขอเสนอ นางพรสวรรค์   รักภักดี สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 1 ครับ   

นายพัฒนาการ  ฆารพิพัฒน์  สําหรับเขต 1 มีท่านใดจะเสนออีกหรือไมค่รับ ถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    เห็นชอบ เขต 1  ให้นางพรสวรรค์   รักภักดี สมาชิกสภาเทศบาล   
    เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
นายพัฒนาการ  ฆารพิพัฒน์  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อ เชิญท่านนภาพร ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางนภาพร  ภูลา   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนภาพร  ภูลา สมาชิกสภา 

เทศบาล เขต 2 ขอเสนอนางปัทมา  เรืองแจ้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ค่ะ 
นายพัฒนาการ  ฆารพิพัฒน์  สําหรับเขต 2 มีท่านใดจะเสนออีกหรือไมค่รับ ถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    เห็นชอบ เขต 2  ให้นางปัทมา  เรืองแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาล   
    เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
นายพัฒนาการ  ฆารพิพัฒน์   มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญท่านนิคมครับ 
นายนิคม จับตะเฆ่             เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายนิคม จับตะเฆ่ สมาชิกสภา 

เทศบาล กระผมมีเรื่องหารือ เพ่ือฝากถึงบริหารชุด ใหม่ที่จะพัฒนาต่อไป  
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1. ปัญหาน้ําประปาบ้านกุดอ้อ ในกุดแคนน้ําเปลี่ยนสีเมื่อเข้าถึงฤดูแล้งเมื่อไหร่
จะมีปัญหาทุกปี  ทําอย่างไรจะมีการจัดเก็บน้ําให้ได้ปริมาณมากขึ้นนะครับ
เพ่ือจะลดปัญหาเรื่องน้ําประปาได้นะครับ 

2. เรื่อง ปัญหาเรื่องขยะท่านนายกฯก็ได้พูดไปแล้ว 
3. เรื่องถนนสายหลัก บ้านวังยูง-วังเกาะเหล็ก จะมีโค้งอันตรายหลายจุด 

กลางคืนมืดสนิทนะครับ โดยเฉพาะโครงหน้าบ้านหัวหน้าสํานักปลัดนะครับ
ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางครับ จึงเรียนมาเพ่ือดําเนินการ ให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาติดตั้งไฟส่องสว่าง เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุนะครับผม  

4. เรื่องปัญหาเกี่ยวกับคลองส่งน้ําครับหลายแห่งที่ขาดการดูแลและเอาขุด
ลอกคลองน้ําที่ทําทํากินของประชาชนคนที่อยู่ปลายทางไม่สามารถทํานา
ได้เกิดปัญหาต่างๆหลายอย่างไม่มีชาวนามีรายได้นอกจากเนื่องจากไม่ได้
ทํานาครับ จึงฝากไปถึงผู้บริหารนะครับให้จัดหางบประมาณแก้ไขโดยด่วน
เพราะว่าประชาชนลําพานเรา99%คือชาวนานะครับซึ่งจะมีรายได้ตรงนั้น
นะครับ  

5. ชาวบ้านฝากสอบถามว่า สะพานทางเข้าบ้านโคกคอน นะครับว่ามีการวาง
งบประมาณเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีการก่อสร้างอันนี้อยากรู้ว่าจะดําเนินการ
เมื่อไหร่ครับช่วยแจ้งให้ทราบด้วยครับ ข้อเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ขอขอบคุณท่านนิคมคับ เรื่องที่หนึ่งก็คุณภาพน้ําประปาเรื่อง ที่สอง 
ประธานสภาฯ   เก็บขยะเรื่องที่สามเกาะถนนสายหลักซ่ึงจะใช้ร่วมกันหลายท้องที่นะครับ 

จากต่างอําเภอก็ ใช้ร่วมกันนะครับ แล้วเรื่องท่ีสี่เรื่องคลองส่งน้ําเพ่ือการเกษตร   
เรื่องท่ีห้าสะพานข้ามคลองชลประทานทางไปบ้านโคกคอน เรื่องนี้ ท่านนิคมได้  
เสนอมาครับห้าด้านผู้บริหารชี้แจงนะครับขอบคุณครับ 

ดาบตํารวจสมคิด   นันทสมบรูณ์  ครับท่านเรียนท่านสมาชิกทั้งใหม่ทั้งเก่าที่เคารพทุกท่าน  เรื่องสะพาน 
นายกเทศมนตรี   เดี๋ยวผมจะได้ไปดูเทศบัญญัติก่อน แต่ผมเรียนตรงนี้เลยว่าเรื่องทั้งหมดนี้ผม 

ประสานหมดแล้ว เพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะมาดูเทศบัญญัติเทศบาลเดิมที่มีอยู่ 
นโยบายที่ผมให้ไปนั้นท่านจะอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ทั้งหมดผมจะ
ตอบให้ท่าน นะครับเพ่ือให้พวกเราได้ร่วมกันอย่างที่ผมเรียน มันจะเจาะทีเดียว
จบเลย แต่ถ้าเจอกันปัญหาอันใกล้นี้ถ้ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยหรือว่าเราจะใช้
งบประมาณเร่งด่วนได้ไหมทุกอย่างอยู่ในนโยบายหลักอยู่ผมก็ต้องไปดูเทศบัญญัติ 
แต่ที่มันมีที่พิเศษอยู่ข้อหนึ่งคือข้อที่ห้าคําถามเรื่องสะพานผ่านบ้านโคกคอน  
ผอ.อิสระมาไหม  เรียนนิดหนึ่งที่ท่านว่ามีงบประมาณมาแล้ว แต่ยังไม่กอสร้างมัน
จริงไหมลองชี้แจ้งหน่อย มันจะได้เข้าใจง่ายๆ แต่เรื่องนี้ผมนําเรียนท่าน สท.
นิคมสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ก่อน ว่าผมทําเรื่องไปหาทางหลวงชนบท เขต 
1 แล้ว แต่ถ้าเขาบรรจุแล้วผมก็จะดูว่าเรื่องเท็จจริงอย่างไร แต่ถ้าไม่จริงเป็น
หน้าที่ของผมต้องประสาน เชิญ ผอ.กองช่างอภิปรายครบั 

นายอิสระ  ระวาดชู        เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
ผู้อํานวยการกองช่าง  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายอิสระ ระวาดชู ขออนุญาต 
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นะครบั เนื่องจากเป็นเรื่องกระทู้ถาม ผมก็ยังไม่แน่ใจ แต่อนุญาตตอบพอครา่ว 
ๆ ก่อนนะครบั  จากกระทู้ของท่าน สท.นิคม  จับตะเฆ่ เรื่องของน้ําประปา ม.4 
พวกเราได้ทําเรื่องกําจัดวัชพืชออกไปแล้วนะครบั สภาพน้ําก็จะเริ่มเข้าภาวะสู่
ปกตแิล้วครับ สําหรับถนนสายหลักท่ีมีรถสัญจรถนนหน้าจะเป็นของทางหลวง
ชนบทครับ สําหรับเรื่องคู่ส่งน้ํานั้นก็จะต้องคุยกันในรายละเอียดให้ลึกกว่านี้ ว่า
ความรับผิดชอบใครหลายกิโลนะครบั หลายเส้น สําหรับเรื่องสะพานทางเข้า
บ้านโคกคอน งบประมาณในเทศบัญญัติเราไม่ได้ตั้งไว้นะครับ แต่ว่าเราก็จะ
สอบถามไปทางหลวงชนบท ก็คือเรื่องนี้จากการถามเจ้าหน้าที่ เขาว่าจะเข้า
แผนเพื่อดําเนินการ ถ้ามีการประชุมคราวหน้าจะมีรายละเอียดที่ชัดเชนกว่านี้
มาให้ท่านทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ท่านผู้อํานวยการกองช่างท่านได้ชี้แจ้งแล้วนะครบั มีท่านสมาชิกท่าน 
ประธานสภาฯ   ใดที่จะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญท่านจรวยครับ 
นายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์ ผมมี 

เรื่องเร่งด่วนอยากจะถามท่านประธานถึง ท่านนายกครับ  
1.เรื่องแรกเรื่องตลาดเทศบาลเรานะครับ ผมเองเคยสอบถามอยู่ห้อง

ประชุมนี่แหละครับสมัยผมทํางานอยู่ EMS ครับ ห้องน้ําตลาดจะสกปรกแล้วก็
จะทรุดจะพังข้างหนึ่งแล้ว แล้ววันนั้นผมเคยถามท่านที่ประชุมตรงนี้แหละครับ
ที่ผมถาม ได้รับคําตอบว่าสร้างยังไม่ถึงหนึ่งปียังไม่มีงบประมาณที่จะซ่อมแซม 
แต่ตอนนี้มันก็ผ่านไปแล้วเกือบเจ็ดปีนะครับ มันก็ยังอยู่สภาพเดิมอยู่เพราะฉะนั้น
เลยอยากจะเรียนให้เป็นเรื่องเร่งด่วน สําหรับทีมงานของท่านผู้บริหารชุดใหม่นะ
ครับ ช่วยแก้ไขครับ และ 

2.เรื่องท่ีสองผนังกั้นน้ํามีจุดทรุดตัว และตรงจุดนั้นมีวัชพืชมีต้นไม้ขึ้น 
มาเยอะผมก็อยากจะเรียนว่าเราจะทํายังไงต้นไม้เหล่านั้นก็จะหายไป หารืออาจจะ
หากําลังพลหรือยังไงช่วยเหลือในการกําจัดวัชพืชเดือนละครั้งก็ยังดีนะครับ   

3. เรื่องท่ี 3 ถนนหมู่ 5 นะครับ สี่แยกตรงบ้านผู้ช่วยทั้งสองท่านนะ 
ครับตรงนั้น ที่เห็นมาก็หลายปีแล้วครับยังไม่มีการซ่อมแซมสักทีน้ําท่วมก็
ลําบากนะครับถ้าพระคุณเจ้ามาบิณฑบาตตอนเช้าก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้น
แล้วก็เลยอยากจะเรียนท่านฝากท่านประธานนะครับ ครับสําหรับวันนี้ 3 เรื่อง
ด้วยกันครับ ขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ขอบคุณครับท่านจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์ ท่านก็ได้ถามนะครับ เรื่อง 
ประธานสภาฯ   สาธารณสุขตลาดห้องน้ําสกปรก แล้วก็แนวตลิ่ง เรื่องที่สาม ถนนหมู่ 5 ตรงกลาง 
    หมู่บ้านนะครับสี่แยกเลย เชิญท่านผู้บริหารครับ 
ดาบตํารวจสมคิด  นันทสมบรูณ์  ขอบคุณครับ ทุกคนครับผมเชื่อมั่นว่าตามนโยบายของผมได้คงได้อ่าน 
นายกเทศมนตรี   และเข้าใจว่าทุกท่านก็ได้ทําความเข้าใจแล้วว่าการทํางานในส่วนหน้าที่ต่างกัน 

หลักๆที่ผมแนะนําเรียนก็คืออยู่ในอํานาจหน้าที่ที่ต้องทําและที่จะต้องทําของ
เทศบาลทั้งหมดนะครับส่วนอํานาจที่อาจทําได้บางอย่างมันก็มีอีกส่วนหนึ่งเราก็
อย่างเช่นสะพาน ตลาด อะไรต่างๆนะครับ ค่าน้ําอะไรนั้นค่อยว่ากัน 
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ผมขอตอบนะครับ ตามท่านนิคมสอบถามเรื่องประปานี้ผม นี่ผมก็ได้นําเรียน
มาแล้ว ตอนแถลงนโยบายได้ขยายความออกไปแล้ว ที่ท่านว่าน้ําดิบไม่ทัน น้ํา
ดิบไม่พอ เดียวผมจะลงไปดูกับคณะรวมทั้งผู้รับผิดชอบ ผมเคยเห็นสมัยที่ผม
ไม่ได้เป็นผู้บริหารไปก็จะเห็นท่านอยู่ก่อนท่านก็ไปเจาะน้ําเจาะอะไร ท่านนิคม
ก็จะได้เห็นอยู่ๆใกล้บ้านท่านนะ ผมเห็นว่าเขาเจาะเอาท่อน้ําดิบจากคลองส่งน้ํา
ไป ก็ไม่รู้ว่ามันเข้าได้หรือไม่ได้ อันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้นําเรียนเบื้องต้น ว่าปัญหา
ที่มันมีอยู่ก็ต้องขอความร่วมมือจากท่านนั้นละ ว่าปัญหาต่าง ๆ ว่ามันอยู่ มัน
ปัญหาอะไรที่มันสมมาพาควรที่จะสะดวก เราจะร่วมกัน ผมเป็นเจ้าหน้าที่ เป็น
ผู้ที่จะให้งบประมาณท่านในส่วนที่มันให้ได้ ผมรับไว้ตรงนี้ว่า ถ้าพวกเราได้
ร่วมกัน ในเรื่องน้ํา เรื่องอะไร เรื่องตลาด ผมนําเรยีนก่อนว่าตลาดผมเป็นคนขอ
งบประมาณเอง แต่ว่าการก่อสร้างหลังจากผมไม่ได้รับการเลือกตั้งนายกแล้ว 
ท่านนายกท่านได้สร้างห้องน้ําห้องอะไรผมก็ไม่ทราบ แต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของ
ใครที่นี้ เราเข้ามาเราต้องไปดู ผมยังมีแนวคิดว่า ผมต้องทํายังไงกับตลาด ผม
คิดไว้แล้วตอนนี้ ท่านจรวยท่านก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว แต่ว่าท่านรู้ดีว่ามันเกิดขึ้น
ยังๆไง เราก็จะไม่พูดมันขึ้นมา มันผ่านไปแล้ว ตอนนี้เราเข้ามาเราต้องมา
ช่วยกันแก้ไขว่าจะทํายังไงให้มันดีขึ้นเพราะปัญหาต่าง ๆ ท่านรู้ ครับ ส่วนเรื่อง
น้ําขังนี้ผมก็คุยกับท่าน ผอ. กองช่างแล้ว ในแนวนโยบายไปแล้ว ก่อนผมแถลง
นโยบายไปแล้วว่าเรื่องด่วนมันมีอยู่ว่าเหมือนกันกับจะทั้งหมดนี่แหละ เรื่องร่อง
น้ําเตรยีมการแล้วผมสั่งไปแล้วยังไม่เป็นทางการนะผมจะสั่งวันนี้พรุ่งนี้มา
ทํางานฝ่ายตรวจสอบทั้งหมด ปัญหาที่นําเสนอมาเห็นแล้วครับนําเสนอวิธีแก้ไข
มาผมจะได้มอบงานต่อไปนี้ต้องทํางานร่วมกัน อยู่เฉยไม่ได้แล้วประชาชนเขา
รอความหวังจากพวกเรานะครับ วันนี้ผมเรียนท่านสมาชิกท่านผู้นําท้องที่ด้วย
ความเคารพว่าเราจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ตําบลผ่านทุก
ด้าน ในเรื่องอํานาจหน้าที่ๆทําได้นะครับ เดี๋ยวจะไปตีความว่าทําได้ทุกอย่างทุก
แนว  แนวใหม่อีก อะไรที่มันทําได้เราจะทํานะครับเราจะร่วมกันคิดร่วมกันคํา
ว่าเพ่ือชาวลําพานนะครับ ท่านนิคมพูดเรื่องขยะก็พูดไปแล้วตอนนี้ผมจะให้พอ
ทําหนังสือไปหาถึงขั้นต้องแยกก่อนว่าข้อความประชาสัมพันธ์ทําไงช่วงขณะที่
ผมลงตําแหน่งใหม่ ก็จะมาขอดูกันว่าแล้วจะเอาเงินส่วนไหนจัดการยังไง ถ้า
เป็นไปได้ช่วงนี้ผมจะให้ดูว่าระเบียบเช่ารถเอกชนได้ไหม มาผ่อนคลายช่วงที่มัน
มีปัญหานะครับเดี๋ยวจะคุยกันนะครับพรุ่งนี้ผมจะเข้ามาทํางานก็จะเชิญหัวหน้า
ส่วนมาหารือกันว่าอันไหนที่มันทําได้ผมเรียนที่ประชุมด้วยความเคารพว่าเราจะ
ทําอันไหนที่ทําได้เราก็จะทํานอกเหนือจากอํานาจที่เราจะประสานหน่วยงานที่
อยู่ข้างบนเรา เพ่ือแก้ปัญหานะครับ เข้าใจนะครับ เรื่องไฟส่องสว่างทีท่่านนิคม
เสนอ ผมเรียนด้วยความเคารพว่าเป็นความคิดของผมตั้งแต่ผมมาเป็นนายก 
อบต. ท่านสังเกตว่าไฟส่องสว่างอยู่ตามแยกต่างๆผมทําไมถึงทําอย่างนั้น ผม
เป็นตํารวจเป็นทุกหน้าที ่ รู้เรื่องความปลอดภัยผมมองเห็นว่ามันเป็นเทศบาลไม่
มีงานทํายังไง เดี๋ยวจะพูดเรื่องเก่าก็ไปขอเขามา เมื่อท่านไม่ทราบจุดเด่นไม่ว่า
ถ้าแยกผมทําไมต้องไปวางไว้ฝั่งชลประทาน ผมก็คิดก้าวไปข้างหน้าว่าเออ
อนาคตขยายถนน ผมทําไปแล้วผมไปบอกไงก็บังเอิญสมัยนั้น ผอ.ชลประทานก็
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เป็นศิษย์วัดด้วยเขาก็ไม่กล้าพูดพอคนใหม่มาก็เอาทําได้ไงเผื่อเขาซ่อมแซม
คลองทําไงผมเอ่อนั่นมันอย่าเอาตรงนั้นมาเป็นประเด็นเลยเอาตรงประเด็นที่ว่า
ประชาชนยังไงเขาจะปลอดภัย อย่างวันนั้นผมไปเจอผู้ใหญ่บ้านพิสมัย ขออภัย
นะได้ขอถามเองว่าเป็นยังไงหรอนี่คือผมอยากมองเห็นว่า ผมขอไปผมขอไป
เฉพาะตัวนี้นะผมขอจากแยกไฟฟ้าถึงบ้านโคกก่อง โดยเฉพาะอยู่ต่างที่ทางโค้ง
ทางร่วมทางแยกอย่างเพราะเสนอว่าบ้านวังเกาะเหล็กถึงบ้านฝายแตก หยุด
ตรงบ้านอดีตกํานันที่เสียชีวิตไปแล้ว จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย ผมจึงประสานมี
ท่านผู้ใหญ่บ้านที่อยู่กับเราบางคนก็อยู่ร่วมกันอย่างยกตัวอย่าง ให้เห็นว่าเรา
ร่วมกัน อย่าไปคิดเป็นฝ่ายนู้นไปนี่ผู้ใหญ่บางคนผมจะ ให้ประสานเพราะว่า
ตอนนี้เราได้โอกาสนี้รับใช้ประชาชน ให้ช่วยประสานมาช่วยกัน ให้ไปประสาน
ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรี ผมจะทําทุกจุดที่มันเป็นทางโค้งทางร่วมทางแยกนะ
ครับ  และทีท่่าน ผอ. ได้ชี้แจงในเรื่องคลองชลประทานอันนี้ผมรู้ปัญหาดี แต่
ก่อนงานชลประทานงานหลักที่เขารับผิดชอบปัญหาพื้นที่ผมรู้ดีสมัยที่ผมเป็น
นายก อบต.ถามว่าถูกใจผมไหมผมตอบเลยผมไม่ชอบ ผมไม่อยากรับด้วยซ้ําไป 
คือการทําหน้าที่อย่างเกษตรกรเขาจะมีหน่วยงานในเรื่องของเขา มาทําแล้ว
ถ่ายโอนให้เรา การถ่ายโอนไปแล้วเมื่อทําไปแล้ว เขาก็จะมีแผนที่ของเขามาเส้น
นี้ออกจากเส้นนั้นว่ามันจะแยกสาขาตรงไหน แต่เดิมนั้นเราไม่ได้ทําแบบนี้ เดิม
มันเป็นคันดิน เราก็จะมีคันดินเขาก็จะขุดคันดินมาให้ จนเทียมกันได้ว่าทํา
คอนกรีตกับคลองดินมันต่างกันอย่างไง ผมก็ได้สอบถามชาวบ้านว่า ถ้าเป็นดิน
เราก็ทําง่ายกว่าคอนกรีต แบบคลองเขาสํารวจมันสํารวจขึ้นข้างบน เดิมถ้าเป็น
คลองดินก็จะขุดได้ แต่ตัวนี้เขาทําแบบไม้ได้มาตรฐาน ถาม ผอ. กองช่างผมเคย
แย้งตลอดว่าเขาทําอย่างไง ถ้าเราปฏิเสธเขาก็อาไปที่อ่ืน ตัวผมก็อยากให้
ประชาชนสะดวก เพราะว่าเรื่องเกษตรนี้เป็นเรื่องที่สําคัญในอนาคตนี้ผมคิดว่า
ส่วนไหนที่มันถ่ายโอนภารกิจมาให้เรา เราจะทําอย่างไง เราจะมีงบประมาณหา
รถแม็คโครมาไว้ที่เทศบาลเราให้หน่วยงานรับผิดชอบรับผิดชอบไปเลย อย่างถ้า
มาร้องขอวันนี้พรุ่งนี้เราลงไปขุดเลยลอกให้สภาพเดิม ผมฝากไว้แต่ยังไม่เรียน
ตรงนี้นะ เรื่องเทศบัญญัตินี้ ตอนนี้เรายังมีเรื่องใช้หนี้อันนี้ครา่วๆนะไม่ได้ว่าเขา
นะเขาทําตามกฎหมาย เราต้องเป็นหนี้ส่งดอกเบี้ยเขาผมดูคร่าวๆปีละ 
400,000 บาท ท่านคิดดู ก็ยังไม่ถามปลัดว่ากู้กันเท่าไหร่ ผมอยากให้ท่าน
สมาชิกได้ทราบ ท่าน สท.พรสวรรค์ ท่านรู้ดี เขาเป็นสมาชิกเก่าเขาอาจจะรู้ว่า
เขาไปทําอะไร แต่มันคือข้อผูกพัน เมื่ออย่างนี้ท่านท้องที่ท้องถิ่นต้องฟังว่า เมื่อ
เงินที่เราจะมาพัฒนา เมื่ออาไปใช้หนี้แล้วเราจะเหลือเท่าไหร่ และงบประมาณ
รายจ่ายต่าง ๆ มันอยู่ตรงไหน จ่ายประจําไปเท่าไหร่ อะไรต่าง ๆ มันจะร่วมกัน
ทั้งหมด แล้วที่เหลือตัดออกมาเป็นงบลงทุนงบพัฒนาเท่าไหร่ อันนี้ผมนําเรียนที่
ท่านประชุมไว้แล้วนะครับ ผมจะได้ชี้แจ้งเมื่อผมเข้าสู่ระบบผมเข้ามาแล้วมี
งบประมาณในส่วนนั้นมาพัฒนา ตามระเบียบแล้วเมื่อสิ้นปีงบประมาณก็จะ
แถลงนโยบายว่าผมได้ทําหน้าที่อะไรไปแล้วบ้างนะครับ เราต้องมาใช้ความคิด
รว่มกัน  สท.แปลว่าโสทุก ผูบ้ริหารเราต้องใช้สมอง อันนี้ตอบท่านนะครับ ผม
ยังคิดอยู่ว่าถ้าผมมีเงินซักก้อนหนึ่งเงินงบประมาณขอดูก่อนว่ามันเป็นไปได้ไหม
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ที่จะซื้อรถแม็คโครเพ่ือคอยบริการพ่ีน้องประชาชน อันนี้เข้าใจนะครับ เรื่อง
ตลาดผมก็วางแผนไว้แล้วว่าจะทําอย่างไร ผมเขียนผังไว้แล้ว วางผังไปถึงวัด
ดอน เพ่ือจะจัดให้เป็นแหล่งออกกําลังกาย ทั้งตลาด พอผมหมดวาระไปผม
ไม่ได้เป็นนายกมันไม่ต่อเนื่องโครงการที่เราทําไปไม่มีใครไปตาม แต่อันนี้มันมา
ที่หลังผม ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านมงคลเขาก็ไปติดตามกับท่าน
รัฐมนตรีเขาก็เลยมาทํา เราต้องทําให้พ้ืนที่ของเราน่าอยู่ ส่วนเรื่องถนนผมจะ
คุยกับท่าน ผอ. ว่าจะทําอย่างไร ที่ผมนําเรียนด้วยความเคารพว่าผมต้องขอดู
ว่ามีงบประมาณไหม สําหรับตัวกระผมก็ขอตอบเท่านี้ก่อนครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ท่านนายกก็ได้ชี้แจ้ง ให้ท่านสมาชิก 
ประธานสภาฯ   และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่านได้ทราบปัญหาต่างๆ หมดแล้วนะครับ และท่านก็ 

จะทําการแก้ไขนะครับ เป้าหมายหลักๆของพวกเราก็เป็นเป้าหมายเดียวกันคือ
บริการพี่น้องประชาชนเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนนะครับ มีท่านสมาชิก
ท่านใดมีข้อเสนออ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีแล้วสําหรับวันนี้ก็ได้ดําเนินการมา
เป็นเวลาพอสมควร ครบทุกวาระแล้ว วันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ 
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เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว จึงลงลายมือชื่อรับรอง 
ความถูกต้อง เมื่อวันที่            เดือน    พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ) 
 (นายสมพงษ์  จําเริญรักษ์)     (นางนภาพร  ภูลา) 
        ประธานกรรมการ          กรรมการ 
 
   (ลงชื่อ) 
     (นางศรุตรา  พระโนราช) 
     กรรมการและเลขานุการ 
 
 สภาเทศบาลตําบลลําพาน มีมติรับรอง เมื่อวันที่        เดือน           พ.ศ. 2564 
ประธานสภาเทศบาลจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
    (ลงชื่อ) 
     (นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์) 
          ประธานสภาเทศบาลตําบลลําพาน     


