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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล าพาน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 
วันที่  30  มิถุนายน  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. ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรี 
๒. นางกฤษณา  อ่ิมเสถียร  รองนายกเทศมนตรี   
๓. นางอนงค์     นันทสมบรูณ์ รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายนิคม      ญาณประสงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายสมยศ    รักษาศิละ  เลขนุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์ ปลัดเทศบาล 
๗. นางศิรินภา   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 
เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 



๒ 

 

นางสุพิชฌาย์ ภูถาดลาย   เรียนท่านประธานสภา บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ   แล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์ ประธานสภาเทศบาล จุด 
    เทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2  
    ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564 ตามระเบียบวาระต่อไป  
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์      สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําพานผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
ประธานสภาฯ   นายกเทศมนตรีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม 
    ทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการ 
    ประชุมผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา 
    เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่2 ครั้งที ่1 ประจําปี2564 ให้ที่ประชุมทราบขอ 
    เชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ   
นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย   ประกาศสภาเทศบาลตําบลลําพาน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564  ตามท่ีเทศบาลตําบลลําพานได้

มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลลําพานครั้งแรกเม่ือวันที่ 8
พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 โดยมีกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 2  ครั้ง  1 
ประจําปี  พ.ศ. 2564เ  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2564 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 2 จึง
เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลําพาน  สมัยสามัญครั้งที่ 2  ประจําปี พ.ศ. 
2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 
2546 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ 
ณ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564  นายพัฒนาการ   ฆารวิพัฒน์  
ประธานสภาเทศบาลตําบลลําพาน 

นายพฒันาการ ฆารวิพัฒน์  เลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรียบประชุมสภาเทศบาล สมัย 
ประธานสภาฯ   สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี2564 ให้สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติได้รับทราบแล้ว  

ต่อไปผมขอเข้าสู่การประชุมสภาเทศบาล เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1  
ประจําปี 2564  ตามระเบียบวาระต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอแก้ไขรายละเอียดในระเบียบวาระการประชุมด้วยครับ ในระเบียบ 
ประธานสภาฯ   วาระท่ี 6 ขอแก้ไขเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ครับ  
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์     2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
ประธานสภาฯ     2564 สําหรับรายงานการประชุมสภาดังกล่าว คณะกรรกมการตรวจ 
    รายงานการประชุมได้ตรวจสอบรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยและงาน 



๓ 

 

 เลขานุการสภาสภาเทศบาลได้ส่งให้ท่านสมาชิกฯได้พิจารณาตรวจสอบ
ล่วงหน้า แล้ว มีสมาชิกท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง
แรก เมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญครับ หากไม่มีท่านใดจะแก้ไข 
กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย 
ประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 กรุณายอมือขึ้น  

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ประธานสภาฯ  เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม 2564 ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใด จะขอแก้ไข 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13  

 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญครับ หากไม่มีท่านใดจะแก้ไข กระผมขอมติที่
ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญสมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กรุณายกมือขึ้น   

มติทีป่ระชุม    เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  ญัตติเพื่อพิจารณา   
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   3.1 ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลลําพาน เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (กองช่าง) ขอเชิญท่านนายกครับ 
ด.ต.สมคิด นันทสมบูรณ์   ครับท่านประธานครับ ญัตติที่ 1 ที่ผมได้เสนอนะครับขอเชิญ ผอ.กองช่าง 
นายกเทศมนตรี  ได้นําเรียนต่อสภาฯครับ 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอเชิญท่านผู้อํานวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอิสระ  ระวาดชู        เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
ผู้อํานวยการกองช่าง ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการ

กองช่าง ขออนุญาตอ่านตามบันทึกเลยนะครับ เรื่องขออนุมัติสภาเทศบาล
ตําบลลําพานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 
เรื่องเดิม 
ตามที่  เทศบาลตําบลลําพาน  ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564  แผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์  หน้า  88  (2)  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  ตั้งไว้  
112,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  นั้น 

    ข้อเท็จจริง 
เนื่องจาก เครื่องสูบน้ําที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
พ.ศ.2564 กองช่างได้ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดังกล่าวแล้ว  
ปัจจุบันเครื่องสูบน้ําที่ ใช้ในการผลิตน้ําประปามีไม่เพียงพอต่อการผลิต
น้ําประปา  เพ่ือให้กิจการประปาภายในตําบลลําพาน  ได้มีเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโข่งที่ใช้ในการผลิตน้ําประปาเพียงพอมีสํารองไว้ใช้ในกิจการประปาของ



๔ 

 

เทศบาลตําบลลําพาน  และเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาการขาดแคลน
น้ําประปา 
ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการ
โอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
กองช่าง  เทศบาลตําบลลําพาน  จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่า  
ครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์  หน้า  88  (2)  ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร  ดังนี้ 
ข้อความเดิม  (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.2564) 
(2)  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  112,000  บาท 
2.1  เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (3 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์) จ านวน 
17,000  บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  ขนาด  3 แรงม้า 1 เฟส 
220 โวลท์          
จํานวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  17,000  บาท  (ราคาตามท้องตลาด)  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  
โครงการที่  38  หน้า  67   

2.2  เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  (3 แรงม้า 3 เฟส 380 โวลท์) จ านวน 
17,000 บาท  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  ขนาด  3 
แรงม้า 3 เฟส 380 โวลท์  จํานวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  17,000  บาท  (ราคา
ตามท้องตลาด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.
2561 - 2565)  โครงการที่  38  หน้า  67 
2.3  เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง(5 แรงม้า1 เฟส 220 โวลท์)จ านวน 24,000 
บาท  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  ขนาด  5 แรงม้า 1 เฟส 
220 โวลท์ จํานวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  24,000  บาท  (ราคาตามท้องตลาด)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  
โครงการที่  38  หน้า  67   
2.4  เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง(5 แรงม้า 3 เฟส 380โวลท์)จ านวน 24,000 
บาท  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งสําหรับสํารองไว้ใช้กิจการ
ประปาในตําบลลําพาน  ขนาด  5 แรงม้า 3 เฟส 380 โวลท์  จํานวน  1  เครื่อง  
ๆ ละ  24,000  บาท    (ราคาตามท้องตลาด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  โครงการที่  38  หน้า  67   
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2.5  เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง(7.5 แรงม้า3 เฟส380โวลท์)จ านวน30,000 
บาท- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งสําหรับสํารองไว้ใช้กิจการ
ประปาในตําบลลําพาน  ขนาด  7.5 แรงม้า 3 เฟส 380 โวลท์  จํานวน  1  
เครื่อง  ๆ  ละ  30,000  บาท  (ราคาตามท้องตลาด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2565) โครงการที่ 38 หน้า 67   
ข้อความใหม่  (โอนเพ่ิม) 
(2)  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  200,000  บาท 
2.1  เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง(3แรงม้า1เฟส 220 โวลท์) จ านวน 34,000  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  ขนาด  3 แรงม้า 1 เฟส 
220 โวลท์ จํานวน  2  เครื่อง  ๆ ละ  17,000  บาท  (ราคาตามท้องตลาด)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
โครงการที่  38  หน้า  67   
2.2 เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (3แรงม้า3 เฟส 380 โวลท์) จ านวน 34,000 
บาท- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  ขนาด  3 แรงม้า 3 เฟส 
380 โวลท์ จํานวน  2  เครื่อง  ๆ ละ  17,000  บาท  (ราคาตามท้องตลาด)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
โครงการที่38หน้า  67  
2.3  เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  (5 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์) จ านวน  
24,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  ขนาด  5 
แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์  จํานวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  24,000  บาท  (ราคา
ตามท้องตลาด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561- 2565)  โครงการที่ 38 หน้า  67   
2.4 เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (5แรงม้า3เฟส380โวลท์)จ านวน48,000 
บาท  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งสําหรับสํารองไว้ใช้กิจการ
ประปาในตําบลลําพาน  ขนาด  5 แรงม้า 3 เฟส 380 โวลท์  จํานวน  2  เครื่อง  
ๆ ละ  24,000  บาท      (ราคาตามท้องตลาด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2565) โครงการที่ 38 หน้า  67   
2.5  เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง(7.5 แรงม้า3เฟส 80โวลท์) จ านวน 60,000 
บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งสําหรับสํารองไว้ใช้กิจการ
ประปาในตําบลลําพาน  ขนาด  7.5 แรงม้า 3 เฟส 380 โวลท์  จํานวน  2  
เครื่อง  ๆ  ละ  30,000  บาท  (ราคาตามท้องตลาด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  โครงการที่  38  หน้า  
67โดยพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- โอนเพิ่ม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่า  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์  (2)  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  งบประมาณที่ตั้งไว้    จํานวน  112 ,000  บาท  
ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ  จํานวน  25,200  บาท  ต้องการโอนเพ่ิมในครั้งนี้  
จํานวน  88 ,000  บาท  โดยมีงบประมาณคงเหลือหลังโอนเ พ่ิมครั้ งนี้  
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113,200  บาท-โอนลด  1.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจําและค่าจ้าง
ชั่วคราว  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)  (1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน     ตั้งไว้  
2,191,020  บาท  ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ  จํานวน  681 ,640  บาท  
ต้องการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  จํานวน  80,000  บาท  โดยมีงบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเพิ่มครั้งนี้  601,640  บาท 
2.  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
บุคลากรหมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว  เงินเดือน  (ฝ่าย
ประจํา)  (2)  ประเภทเงินประจําตําแหน่ง     ตั้งไว้  60,000  บาท  ปัจจุบันมี
ยอดเงินคงเหลือ  จํานวน  32,000  บาท  ต้องการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  
จํานวน  8,000  บาท  โดยมีงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิมครั้งนี้  24 ,000  
บาท นั้นหมายความว่ากองช่างจะโอนตั้งเป็นรายการใหม่ แล้วมีรายการลดจาก
เงินเดือนพนักงาน 80,000 บาทและก็โอนลดจากเงินประจําตําแหน่ง 8,000 
บาท รวมแล้วโอนครั้งนี้เพ่ือไปซื้อเครื่องสูบน้ํา ก็คือ 88,000 บาทครับผม จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ   

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   ขอบคุณครับ ท่าน ผอ.กองช่างที่ได้อภิปราย มีสมาชิกท่านใดจะ       
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับขอเชิญครับ ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
ด.ต.สมคิด นันทสมบรูณ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขออนุญาตท่านประธานที่เคารพ ผม 
นายกเทศมนตรีฯ   เข้าใจว่าทางท่านสมาชิกยังไม่เข้าใจขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณอธิบายอีกครั้ง 
    หนึ่งว่าสาเหตุที่โอนลดโอนเพิ่ม  
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์  ขออนุญาตที่ประชุมนะคะขออนุญาตนําเรียนท่านประธานอีกครั้งในเรื่อง 
ปลัดเทศบาล   การโอนลดโอนเพ่ิมในเทศบัญญัติถ้าหากว่าเป็นงบประมาณที่จะต้องโอนรายจ่าย  

เนื่องจากรายจ่ายมา 2 ประเภท คือรายจ่ายประจํากับรายจ่ายเพื่อการลงทุน 
ในรายจ่ายประจําเป็นอํานาจของผู้บริหารจะต้องโอนตามความจําเป็นโยกย้าย
ตามความจําเป็นคือเห็นผลในรายจ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ก็จะต้องโอนจากรายการ
ที่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไปพอแล้วเหลือจ่าย โอนมาเพ่ือมาตั้งเป็นรายการใหม่ที่ไม่
พอจ่ายในส่วนของหมวดงบลงทุนจะต้องนําเข้าสู่สภาเพ่ือให้สภาพิจารณา
เห็นชอบในเรื่องของขอโอนครั้งนี้เป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ํานะคะซึ่งก่อนหน้า
นี้ทางกองช่างได้ดําเนินการตรวจสอบว่าระบบประปาที่ใช้มีความจําเป็นที่
จะต้องเปลี่ยนแปลงรายการที่จะต้องซื้อจากเดิมที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัตินั้นแต่
ละประเภทนั้น 6 ตัว เมื่อมีการตรวจสอบแล้วมีความจําเป็นว่าระบบประปาแต่
ละที่จะต้องเพ่ิมเครื่องสูบน้ําแห่งละ 2 ตัว จึงขอความเห็นชอบจากสภาในการ
ที่จะโอนงบประมาณจากรายการที่เหลือจ่าย อย่างเช่น รายการที่ทางกองช่าง
ขอมาก็จะเป็นโอนมาจากเงินเดือนซึ่งไม่มีผู้ครองตําแหน่งคือตําแหน่งว่าง มี
ตําแหน่งแต่ไม่มีคน คือตําแหน่งอัตราว่าง ดังนั้นเงินเดือนในจุดนั้นก็จะขอโอน
นั้นมาเพ่ิม โอนลดก็จะโอนลดจากเงินเดือนมาเพ่ิมในส่วนที่เราขอจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ํา 
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ด.ต.สมคิด นันทสมบรูณ์   ครับผมขอโอกาสในลักษณะที่ เราจะดําเนินการคือตั้งไว้ ในเทศบัญญัติเรื่อง  
นายกเทศมนตรีฯ   เครื่องสูบน้ําตอนนี้มันมี 4 เครื่อง ใช่ไหม ผอ.กองช่าง แต่ว่ามันไม่พอกับกิจการ 

ประปาก็เลยขอสภาโอนเพิ่มจากส่วนที่เงินเดือนของพนักงานที่ยังไม่มีผู้เข้ามา 
อยู่คือสภาก็จะสงสัยว่าทําไมมันยังเหลือเงินอยู่ทําไมโอนเพ่ิมโอนลดเราจะเป็น 
ลักษณะอย่างนั้นละแต่ตอนนี้ผมฟังว่าที่ทาง ผอ.กองช่างได้นําเรียนกับที่ประชุม
ว่าอย่างโอนอย่างที่เจ้าหน้าที่งบประมาณ อย่างที่ปลัดได้นําเรียนว่าส่วนที่
จําเป็นที่จะต้องใช้คือเงินในเทศบัญญัติมันมีเงินที่เหลืออยู่ในส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็จะ
โอนไปซื้อเพ่ิมเพ่ือจะไปใส่ระบบประปานะครับ เพราะฉะนั้นการซื้อเพ่ิมต่าง ๆ 
ถ้าจะของบประมาณโอนเพ่ิมโอนจ่ายก็จะต้องผ่านสภาเพราะฉะนั้นก็จะต้องมา
ขออนุมัติต่อสภาว่าให้ความเห็นชอบว่าสิ่งที่ทางกองช่างได้เสนอมาตามเอกสาร
ถ้าท่านเห็นว่าโอนจากเงินเดือนของพนักงานที่ยังไม่มาดํารงตําแหน่งย้ายเข้ามา
สรุปง่าย ก็คือตําแหน่งที่ว่างเพราะเขาตั้งไว้ทั้งหมด เมื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
เทศบาลมีอะไรที่ยังไม่มีเงินจะต้องไปดําเนินการ จะต้องมาขอที่ประชุมมติสภา
แล้วทําการโอนเพ่ิมไปตั้งเพ่ือเป็นรายการใหม่อันนี้เพ่ือให้ท่านได้เข้าใจ โอนตั้ง
เป็นรายการใหม่เมื่อสภามติเห็นชอบถึงจะดําเนินการได้ คือจุดประสงค์ก็จะไป
ซื้อเครื่องสูบน้ําปั้มสําหรับผลิตน้ําประปามันไม่ครบก็เลยเห็นส่วนที่ว่าอย่าง
เงินเดือนมันมีอยู่ก็จะโอนเพ่ิมตัวนั้นแต่โอนเพ่ิมโอนลดมันจะสับสนและก็คือลด
จากเงินเดือนของพนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่มาดํารงตําแหน่งอย่างที่เจ้าหน้าที่
งบประมาณได้นําเรียนเมื่อซักครู่นี้ละครับ ผมนําเรียนเพียงเท่านี้ถ้าไม่เข้าใจ
ถามก็ได้นะครับเพื่อจะได้ทําความเข้าใจร่วมกัน ขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ขอเชิญท่านพรสวรรค์  รักภักดี ครับ  
ประธานสภาฯ 
นางพรรสวรรค์  รักภักดี  เ รี ยนท่ านประธานสภาสมาชิ กสภา เทศบาลคณะผู้ บ ริห าร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางพรสวรรค์ รักภักดี สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 1  ก็ขอแสดงความคิดเห็นขออภิปราย ในส่วนของกองช่างได้มีการเสนอใน
ส่วนของโอนลดโอนเพ่ิมของกองช่าง ท่านมีความจําเป็นในการดําเนินการจัดซื้อ 
เครื่องสูบน้ํา ถ้าตรงนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนในการโอนเพ่ิม ก็
จะคงไม่มีปัญหา ก็สืบเนื่องมาจากอย่างที่เจ้าหน้าที่ ผอ.กองช่าง ท่านนายก ขอ
อนุญาตนะคะ ที่ได้เอ่ยนามท่านกับนายกค่ะ ในส่วนนี้สมาชิกทุกท่านที่เข้ามา  
คงจะยังไม่รู้ข้อมูลเท่าท่ีควร ดิฉันก็จะขอนําเรียนในส่วนของสมาชิกว่า ในกรณี
เงินทุกตัวที่อยู่ในเทศบัญญัติถ้าเราจะใช้ได้ถ้าเราจะโอนก็ต้องขออนุมัติสภา ควร
ให้สภาฯเห็นชอบ วันนี้กองช่างที่เสนอมาว่าจะโอนลดและโอนเพิ่ม เพ่ือไปซื้อ
เครื่องสูบน้ํา ถ้าสมาชิกไม่ยกมือ วันนี้ก็ถือว่าตกไป ก็คงไม่ได้ดําเนินการต่อ ถ้า
สมาชิกเราคิดว่าดําเนินการไปแล้วยกมือให้แล้วถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชน เราก็สามารถยกมือเพ่ือสนับสนุนได้นะคะ ก็อยากให้สมาชิกทุกท่าน 
ที่พิจารณาร่วมกันนะคะว่าส่วนที่ผ่านมาขอโอนลดและโอนเพ่ิม ในส่วนของ
สมาชิกก็มีหน้าที่พิจารณาร่วมกันสิ่งที่ทางช่างได้เสมอถ้ามีประโยชน์ ถ้าคิดว่า



๘ 

 

เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนก็สามารถยกมือเลย แต่ถ้าไม่เกิดประโยชน์ 
เราก็ไม่ต้องยกมือ แต่เราต้องดูว่าผู้ที่มาขออนุมัติสภา เพราะว่าในเงินในส่วนนี้ 
ขออนุญาตเอ่ยนามนะคะ ท่านนายกไม่สามารถจะนําไปใช้ได้ ถ้าไม่ขออนุมัติ
สภาเพราะฉะนั้นสภาแห่งนี้เป็นผู้ที่สามารถโอนมาให้ท่านนายกนําไปใช้ได้ 
ดังนั้น ก็จะหมายถึงว่าถ้าเราไม่ยกขึ้นวันนี้ ในส่วนของท่านนายกก็ไม่สามารถนํา
เงินไปใช้ได้ก็ก็คงจะตกไปเป็นเงินสะสม อันนี้ถ้าเป็นในส่วนของประโยชน์ที่
ประชาชน ก็อยากให้ทุกท่านพิจารณาร่วมกันว่าจริง ๆ แล้ว ถ้ามีการประชุมครั้ง
ต่อไป ถ้าไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ก็ขอให้สภาเรียกเข้ามาหารือกันก่อนนะคะ ก่อนที่
จะเข้าสภา และท่านจะเข้าใจมาก ตอนนี้ในการประชุมมาก็ ก็จะทําให้เร็ว เรา
จะได้ไม่ต้องมาอธิบาย อันนี้ส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่า ในการนี้ก็ถือว่าแต่ละกองก็
คงจะตั้งไว้อยู่แล้วยู่แล้ว ส่วนที่ไม่ได้ใช้ ถ้าไม่ใช่และไม่ขอโอน เลยว่าขออนุมัติ
สภาเงินก็จัดตกไปอยูง่บกลาง ถ้าเราไม่อนุมัติวันนี้ เงินตกไปเป็นสะสม เพราะ
ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ อันนี้ก็ท่านพิจารณาว่า ถ้าเห็นสมควรก็ให้ท่านเปิดอ่าน
ดูแล้วก็ตามที่ทางกองช่างอภิปรายไปแล้วดิฉันก็ขอแสดงการอภิปรายไว้เพียง
เท่านี้ ขอบคุณคะ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ขอบคุณท่านพรสวรรคค์รับ ขอเชิญท่านนายกฯครับ  
ประธานสภาฯ 
ด.ต.สมคิด นันทสมบรูณ์  ครับขออนุญาต ท่านประธานสภานิดหนึ่ง ครับก็ขอขอบคุณท่าน  
นายกเทศมนตรี   ส.ท. พรสวรรค์ รักภักดี  จริงๆ ผมก็มีวัตถปุระสงค์ที่ผมได้มีแนวคิดว่าทําไมผม 

ถึงให้ท้องถิ่นมาอบรบพวกเราให้ความรู้เบือ้งต้นก็เห็นพวกเราก็มีหน้าตาใหม่  
ๆ หลายท่านแต่บางท่านก็เก่าก็พอจะเข้าใจนะครับ แต่จริง ๆ แล้วเรื่องนี้ผมก็ 
เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสผมก็เลยให้สํานักปลัดฯจัดโครงการอบรมได้ให้ไปเชิญ
ท้องถิ่นอําเภอมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องนี้แต่ว่าการที่พวกเราจะเข้าใจมันก็ยัง
ทําความเข้าใจยากอยู่นะครับ เพราะมันใหม่ ก็คิดง่าย ๆ ก็ใครรู้จักอย่างที่ผมนํา
เรียนเบื้องต้นพอมีประสบประการณ์ก็ได้ปรึกษาหารือกันเพ่ือเราจะได้ร่วมกัน
ว่าให้มันเข้าใจในเทศบัญญัติในเรื่องญัตติ ในเรื่องกระทู้ ในเรื่องต่าง ๆ ว่า
งบประมาณนะครับ ขอให้ท่านสมาชิกใหม่ ๆ ได้ศึกษา ก่อนทีจ่ะเข้าสภาฯ 
เตรียมการบ้านมาก่อน อันนี้ผมนําเรียนที่ประชุมเพ่ือให้พวกเราได้เข้าใจร่วมกัน
ผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งส่วนที่ท่านพรสวรรค์ได้อภิปรายก็เป็นความจริงท่านก็รู้อยู่
แล้วว่าปัญหาส่วนนี้ที่ผมเข้ามาก็เป็นเรื่องน้ําประปา ขยะ ไฟฟ้า มีอยู่ 3 เรื่องที่
มันต้องเร่งด่วน ตอนนี้ผมเข้ามาก็เป็นเรื่องน้ําประปาก็ได้แจ้งส่วนเกี่ยวข้องลง
ไปแก้ไขทุกตัวในพ้ืนที่แต่ก็ยังไม่สมบรูณ์เท่าที่ควรเพราะว่าผมก็ได้ตรวจสอบดูก็
มีบางจุดที่ได้เกิดความเสียหายมันก็เลยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ละครับ บาง
จุดก็เครื่องสูบน้ําเสียงหายดูดน้ําไม่ขึ้นอะไรบ้าง พอดีกองช่างก็ได้เสนอเข้ามา  
เพราะฉะนั้นระเบียบที่ท่านพรสวรรค์เสนอมมาก็คือระเบียบจริงแล้วจะโอนจะ
ลดจะเพ่ิมก็คงต้องนําเรียนสภาขออนุมัติสภาเพ่ือได้ดําเนินการ แต่สิ่งที่เสนอมา
นั้นผมได้พิจารณาดูว่าก็เป็นเรื่องเก่ียวกับพี่น้องประชาชนทั้งหมดทั้งสิ้น  
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แตถ่้าผมไม่ได้ตรวจสอบได้กํากับดูแลพี่น้องเราก็เดือดร้อนเหมือนเดิมอันนี้ก็
ฝากท่านเอาไว้นะครับ ถ้าท่านเข้าใจก็ฝากให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็ให้ได้ศึกษาหารือ
กันถือว่าเป็นกันเองนะครับอย่างไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะได้ทํางาน
ร่วมกันได้อย่างที่ผมได้แถลงนโยบายไปแล้วพวกเราเป้าหมายเดียวกันที่จะทํา
อย่างไงที่พ่ีน้องประชาชนได้รับอานิสงค์จากพวกเรา ผมขอนําเรียนเท่านี้ครับ
ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์        ขอบคุณท่านนายกฯครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนิคม จับตะเฆ่ ครับ 
นายนิคม จับตะเข้   เ รี ยนท่ านประธานสภาสมาชิ กสภา เทศบาลคณะผู้ บ ริห าร  
สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิคม จับตะเฆ ่สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต  1  เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะมีเครื่องสูบน้ํา เป็นเครื่องสํารองนะครับ แต่ที่
ผมอยากถามคือว่า จําเป็นที่จะต้องมีเครื่องละสองตัว ของเก่ามันเป็นยังไงครับ
ทุกปีมีการจัดซื้อไว้หรือยัง อยากถามว่าจําเป็นจะต้องมีเครื่องละสองตัว ในครั้ง
นี้เลยใช่ไหมครับเป็นความจําเป็นใช่ไหมครับในส่วนนี้ ครับขอถามแค่นี้ครับ  

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์        ขอบคุณท่านนิคมครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
ด.ต.สมคิด นันทสมบูรณ์    เรื่องนี้ผมขออนุญาตตอบนะครบั คือผมมีประสบประการณ์พอมีความรู้อยู่ 
นายกเทศมนตรี ในระบบสูบน้ําครับท่าน คือถ้าอีกตัวสํารองไว้ ถ้าตัวหนึ่งมันดูดอยู่ ตัวหนึ่งต้อง

สํารองไว้ แต่ถ้าตัวหนึ่งมันเสียปุ๊บ เราต้องเอาตัวนี้ไปแทน เพ่ือจะให้ระบบมัน
ไม่หยุดทํางานนะครับ ส่วนมากท่ีผมเข้ามานี้ หรือที่ก่อนเข้ามาระบบมอเตอร์
ดูดน้ํามันซ่อมไม่ได้ มันซ่อมได้แต่ว่ามันไม่คุ้มค่าในการซ่อม พอผมเข้ามาผมเลย
ถามว่า ทําไมไม่ซ่อม ผมขอนําเรียนที่ประชุมให้ทราบ ผมเน้นเรื่องความคุ้มค่า 
แต่ว่าผมไปตรวจดูแล้วว่า ระบบของมันถ้าเอาไปซ่อมแล้วมันไม่คุ้มค่ากับการ
ซ่อม ผมว่าเอามาใช้ประมาณเดือนสองเดือนก็คงจะพัง ผมว่าไม่คุ้มค่า กองช่าง
ก็ชี้แจงให้ผมฟังแบบนี้ ผมก็เลยไปดูว่า ถ้าสมมติว่าตัวหนึ่งมันพังวันนี้ระบบ
ประปาพัง ตัวหนึ่งพังปุ๊บ ถ้ามันมีตัวเดียวระบบมันก็หยุดทั้งหมด ถ้ามีตัวสํารอง 
ถ้าตัวนี้พัง ก็เอาตัวนี้เข้าไปแทน ก็จะไม่เดือดร้อนประชาชน ประชาชนก็จะ
ได้รับความสะดวกจากพวกเรา คือไม่ให้มันขาดช่วงนะครับ ถามว่าจําเป็นไหม 
มีความจําเป็นสําหรับตัวกระผมนะ แต่ว่าสิ่งที่ผมนําเรียนว่า ที่เก่าๆมานี้ ผมก็ได้
ถามว่า ผอ.ช่าง ไม่ได้ซ่อมหรอ เพราะผมลงไปดูซ่อมมาแป๊บเดียว เสียไปสอง
หมื่นสามหมื่นนี่มันใช้ได้เดือนเดียวพังเพราะว่าระบบมอเตอร์มันพัง เกิดความ
เสียหายก็นําเรียน ต่อสภาเพ่ือความเข้าใจครับ ขอบคุณครับ  

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์        ขอบคุณท่านนายกฯครับ ขอเชิญท่านนิคมครับ 
ประธานสภาฯ    
นายนิคม  จับตะเฆ่    เ รี ยนท่ านประธานสภาสมาชิ กสภา เทศบาลคณะผู้ บ ริห าร  
สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิคม จับตะเฆ ่สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต  1 ที่ผ่านมาไม่มีสํารองไว้เลยใช่ไหมครับ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์        ขอเชิญท่านผู้อํานวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาฯ    
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นายอิสระ  ระวาดชู เ รี ยนท่ านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร  
ผู้อํานวยการกองช่าง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง  
 ขออนุญาตนะครับ คือตอนนี้ในระบบประปา มีอยู่แต่ไม่เพียงพอนะครับ อย่าง            
  ที่ผมอธิบายเบื้องต้นก็คือ ระบบประปาใช้เครื่องสูบน้ํา อยู่ 4 เครื่อง เครื่อง 

แรกอยู่ที่โรงสูบน้ําดิบ อีกสองเครื่องอยู่ในระบบ สูบน้ําดิบนี้ มันจะใช้ทั้งหมด
อยู่สี่เครื่องตอนนี้ ที่เครื่องมีปัญหาอย่างบ้านวังยูง นี้ก็คือตอนนี้อยู่แคนสูบได้
เครื่องเดียวอีกเครื่องหนึ่งไม่มีครับ แต่ว่าอยู่ในระบบสูบได้สองเครื่อง เราจําเป็น
จะต้องจัดหามาอีกเครื่องหนึ่ง เพ่ือสํารองไว้ให้มันเป็นสี่เครื่อง นี่คือเหตุผลที่
ท่านนายกนําเรียน ถ้าเกิดมีเครื่องเดียว เกิดเครื่องนั้นเสีย นะครับ เครื่องสูบน้ํา
เป็นครุภัณฑ ์ แต่ถ้าไม่มีในงบประมาณก็จะซื้อไม่ได้ ต้องผ่านสภา ให้สภา
อนุมัติและเห็นชอบ ถึงจะซ้ือได้ถ้าไม่มีตัวนี้ก็คือระบบจะไม่สามารถดําเนินการ
ได้ นี่คือความจําเป็นที่เราต้องมีไว้นะครับ เพื่อสํารอง ปกติถ้ามีสี่ตัวก็จะสูบ 
อาทิตย์เว้นอาทิตย์หรือสองวันเว้นอย่างนี้นะครับเพ่ือให้เกิดความทํางานของ
เครื่อง นี่คือความจําเป็น ขอบคุณครับ  

นายนิคม จับตะเฆ่   เ รี ยนท่ านประธานสภาสมาชิ กสภา เทศบาลคณะผู้ บ ริห าร  
สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิคม จับตะเฆ ่สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต  1 เรื่องนี้ผมก็ว่าดีนะครับถ้ามีเครื่องสํารองไว้ เพ่ือจะให้กิจการงานประปา  
น้ําประปา ในเขตเทศบาลตําบลลําพานเราได้ มีการไหลสะดวกและไม่มีการ 
หยุดๆ ก็เป็นเรื่องที่ดี ก็ขอให้ดําเนินการได้นะครับ เรื่องน้ําประปาก็เป็นเรื่องที่มี
ปัญหามาตลอด แต่หากจะซื้อก็ขอให้ใช้มอเตอร์ ยี่ห้อดีๆอย่าให้มันพังเร็วนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอบคุณท่านนิคมนะครับ ทีไ่ด้อภิปรายแสดงความคิดเห็นนะครับ คือทั้ง       
ประธานสภาฯ   สองฝ่ายนะครับ ผู้บริหารแล้วก็ ผอ.กองช่าง ได้แสดงเหตุผลความจําเป็น เรื่อง 

สาธารณูปโภค ถึงความจําเป็น สําหรับชีวิตประจําวันของพ่ีน้องประชาชน นะ
ครับ ต่อไปเป็นการตัดสินใจของท่านสมาชิกสภานะครับ ว่าจะอนุมัติ ให้
เทศบาลตําบลลําพาน เอาเงินงบประมาณ ที่ถ่ายโอนมาจาก เงินเดือน
ข้าราชการที่ค้างเหลืออยู่ มาซื้ออุปกรณ์เครื่องสูบน้ํานะครับ เพื่อพี่น้อง
ประชาชนชาวตําบลลําพาน ถ้าทุกท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน 
จะอนุมัติ ขอให้ทุกท่านยกมือครับข้อมตินะครับยกมือครับ   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  3.2 ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลลําพาน เรื่องขออนุมัติ โอนเงิน 
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่าย ประจําปี โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ (สํานักปลัดเทศบาล) ขอ 
    เชิญท่านนายกครับเชิญครับ 
ด.ต.สมคิด นันทสมบูรณ์   ขอเชิญหัวหน้าสํานักปลัดชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี 
นางสุพิชฌาย์ ภูถาดลาย   เรียนท่านประธานสภา เทศบาลตําบลลําพาน ท่านนายกเทศมนตรี 
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ในส่วนของญัตติของสํานักปลัดนะคะ ก็ขอนําเรียน ขอเสนอญัตติต่อสภาอัน
ทรงเกียรติ แห่งนี้นะคะเรื่อง ขออนุมัติญัตติโอน เงินงบประมาณรายจ่าย
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ประจําปี 2564  ก็คือโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นะคะ โดยหลักการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถิ่น 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และสาม พ.ศ.2543 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจของสภาท้องถิ่น ด้วยเหตุผลที่ขออนุมัติ โอนมาตั้งใจเป็นรายการใหม่ ใน
ครั้งนี้ก็สืบเนื่องด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล
ตําบลลําพาน มีความจําเป็นต้องใช้เลื่อยยนต์  เนื่องจากของเดิมที่มีอยู่ จัดซื้อ
ตั้งแต่ปี 2559  ซึ่งเป็นเครื่องขนาดเล็ก มีสภาพเก่าชํารุด เสื่อมสภาพตามอายุ
การใช้งาน ซ่ึงถือว่าไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เหตุผลก็เพ่ือนําไปใช้ในการ
ตัดต้นไม้ เมื่อมีเหตุต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจรสัญจรไปมาไม่ได้ ก็ถือว่าเป็น
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งในปี 2564 นี้นะคะ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ ในวันนี้
จึงขอนําเสนอสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ พิจารณาเพ่ือขอโอนมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ซึ่งในการโอนครั้งนี้ ก็ขอโอนลดจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอย 
และวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เขาลักษณะ
หมวด อ่ืนๆนะคะ ก็ขอโอนจากงบประมาณที่ใช้ในการเลือกตั้ง ซึ่งงบประมาณ
ในการเลือกตั้ง 900,000 บาท ซึ่งก็มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
99,615.20 บาท ขอโอนในครั้งนี้ จํานวน  35,000 บาท เพื่อมาจัดซื้อเป็น
เลื่อยยนต์ เป็นครุภัณฑ์โรงงาน จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งรายละเอียดลักษณะ ของ
เครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดสองจังหวะ ประสิทธิภาพเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า ขนาดเลื่อยโซ่ไม่น้อยกว่า 3/7 นิ้ว ขนาดบาร์ยาวไม่
น้อยกว่า 25 นิ้ว อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย ตัวเครื่องโซ่แผ่นบังคับโซ่ ชุด
เครื่องมือ และคู่มือการใช้งานคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่น 
เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปัจจบุัน ก็ขออนุมัติ
ต่อสภาฯอันทรงเกียรติแห่งนี้ ขอโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเลื่อยยนต์
จํานวน 35,00 บาท ขอบคุณค่ะ 

ด.ต.สมคิด  นันทสมบรูณ์  ครับขออนุญาตท่านประธาน เดียวเรื่องนี้ผมขอนําเรียนที่ประชุมก่อนว่าก่อนที่ 
นายกเทศมนตรี   หลังจากท่ีพวกเราเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้งเข้ามา พอดีผมก็ได้ท่าน สท.นิคม  

วันนั้นไปงานศพไปเจอกัน วันนี้ก็จะขอขอบคุณให้ท่าน และให้สมาชิกพวกเรา
ได้ขอบคุณท่าน เพราะว่าวันนั้นผมได้คุยกันว่าปัญหาบังเอิญข้ามาวันนั้นมันเกิด
อุบัติเหตุเกิดขึ้นคือพายุเข้าต้นไม้ล้มทับทางประมาณ 15 ต้น รวมไปถึงบ้าน
สุดท้ายคือบ้านโคกคอน ตัวกระผมลงดําเนินการกับฝ่ายงานทั้งไฟฟ้าทั้งป้องกัน
ทั้งสํานักปลัด ทั้งปลัด พอดีวันนั้นท่าน สท.นิคมท่านก็ไป ผมก็เลยพูดกันเล่น ๆ 
ในฐานะที่เราอยู่ด้วยกันนะ ว่าท่านครับผู้มีกําลังก็สนับสนุนหน่อย พอดีท่านได้
เห็นเจตนาผมว่ามันเกิดประโยชน์ท่านก็เลยซื้อเลื่อย 1 เครื่อง มามอบให้
เทศบาลเรานะครับ ผมก็รับไว้แล้วผมก็มอบให้ทางป้องกันไว้แล้วนะครับ ใน
โอกาสนี้ก็ขอขอบคุณท่านก็ขอให้พวกเราได้ให้เกียรติปรบมือขอบคุณท่านอีก
ครั้งหนึ่งครับ แต่ส่วนที่เสนอครั้งนี้ผมก็ยัง ที่ขอโอนตั้งเป็นรายการใหม่มันยี่ห้อ



๑๒ 

 

เครื่องนี้ผมไม่ทราบว่ามันเจาะจงไม่ได้ใช่ไหมครับที่ตั้งไว้มันจะสูงไปหรือเปล่า 
35,000 บาทนี้  ถ้าตัวผมนี้แต่ก่อนผมเคยซื้อยี่ห้อมาร์กีต้้าให้เขาราคามันก็สูง
ซื้อให้เขาประมาณหมื่นกว่าบาทหรือสองหมื่นนี่ละครับแล้วยีห้อที่ท่านว่า แต่ว่า
ตัวนี้ถ้าเราเจาะจงมันไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันคล้าย ๆ ว่าสเป็กมันล๊อกไม่ได้ แต่
ว่ากรณีสํานักปลัดตั้งไว้ก็เผื่อว่าตัวผมเข้าในนะครับท่านคงจะเหมือนผมนั้นละ
แต่ว่าเงินซื้อไปไมน่่าจะถึงสามหมื่นห้าพันบาทนี้  เงินมันจะเหลือพวกท่านจะ
เอาไปทําอะไร จะใช้อะไรของให้สํานักปลัดได้ชี้แจ้งเพ่ิมเติมครับ 

นางสุพิชฌาย์ ภูถาดลาย   ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ในส่วนของสํานักปลัดทีจ่ัดซื้อในประมาณ 
หัวหน้าสํานักปลัดฯ  การราคาตั้งไว้ 35,000 บาท ก็ถือว่าเป็นเพ่ือน เป็นเบื้องต้นในส่วนของงาน  

ป้องกัน สํานักปลัด ไปสืบราคาคุณภาพเลื่อยยนต์ราคานี้เป็นเครื่องยนต์ที่ได้
มาตรฐาน เป็นเลื่อยยนต์ที่มีขนาดมาตรฐานมีคุณภาพ ก็เลยประมาณการตาม
ราคา ที่สืบ ราคาตามท้องตลาดตัวนี้ยี่ห้อนี้ ประมาณการราคาเท่านี้ ถ้าจะ
ระบสุเป็กหรือยี่ห้อนี้ลง มันผิดระเบียบนะคะก็เลยประมาณการไว้ในส่วนของ
สามหมื่นห้าพันบาท แต่ว่าถ้าหากการจัดซื้อ ในส่วนของเจ้าหน้าที่พัสดุไป
ดําเนินการจัดซื้อแล้วราคาไม่ถึงสามหมื่นห้าก็ได้ค่ะ งบประมาณส่วนที่เหลือก็
จะตกเป็นเงินในส่วนของโครงการของเทศบาลก็จะสามารถที่จะโอนไปใช้จ่าย
ในเรื่องได้ ถ้าไม่ใช้ก็จะตกเป็นเงินสะสม นะคะตรงนี้ค่ะ ขอนําเรียนสภาฯค่ะ
ขอบคุณค่ะ 

นายพัฒนาการ   ฆารวิพัฒน์  ขอบคุณหัวหน้าสํานักปลัดครับ ครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะข้อมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  
    อนุมัติให้ซื้อเลื่อยยนต์ ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
นายพัฒนาการ   ฆารวิพัฒน์  ต่อไป ข้อ 3.3 ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลลําพาน เรื่องการรับมอบ
ประธานสภาฯ   ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ําพาน บ้านวังยูง หมู่ที่ 5  กองช่าง 

ขอเชิญท่านนายกครับขอเชิญ 
ด.ต.สมคิด  นันทสมบรูณ์   เรียนประธานที่เคารพครับ ท่านรองประธานสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
นายกเทศมนตรี   ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ อันนี้เรื่องนะครับ ในเรื่องเก่าที่ได้ 

ดําเนินการมาผมนําเรียนที่ประชุมว่า อย่างที่ท่านเห็นบริเวณตลาด เทศบาล
ของเรานะครับฝั่งซ้าย บ้านวังยูงได้สร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง ตามระเบียบแล้วถ้า 
เดี๋ยวนี้ มันเป็นข้อตกลงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่มา
สร้างให้เรา ได้ดําเนินการ ได้งบประมาณการส่วนกลางมา เมื่อทําเสร็จแล้วก็
ต้องถ่ายโอนภารกิจ เช่นที่ผ่านมาอย่างระบบชลประทานคันคูส่งน้ําเมื่อเข้ามา
ก่อสร้างในพ้ืนที่เราเสร็จเขาก็ถ่ายโอนงานให้เรา หน้าที่รับผิดชอบของเราก็คือ
เมื่อรับการถ่ายโอนแล้ว เราต้องเข้าไปดูแล ในการที่มันยังอยู่ปกติแต่ก่อนที่จะ 
เรารับถ่ายโอนมันต้องมีระเบียบรองรับอยู่ว่า ตามสัญญาถ้ามันมีสัญญากี่ปี
ระยะเวลาเท่าไหร่ที่ต้องบํารุงดูแลรักษาแต่เมื่อสิ้นสัญญาแล้ว บางที หรือยังไม่
สิ้นสัญญา ถ้ามันชํารุดเสียหายเราก็สามารถที่จะแจ้งหน่วยงาน ดําเนินก่อสร้าะ
ฉะนั้นการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งต่างๆ เป็นทีด่ินและสิ่งก่อสร้างก็ต้องเข้าสู่สภา
เพ่ือให้สภาฯเพ่ือให้สภารับทราบ เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณใน
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อนาคตนะครับ ผมก็ได้นําเรียน ส่วนรายละเอียดผมให้ ผอ.กองช่างนําเรียนอีก
ครั้งหนึ่ง ขอเชิญ ผอ.กองช่างครับ 

นายอิสระ  ระวาดช ู  เรียนท่านประธานสภา   สมาชกิสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ประชุมทุกท่านกระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง เรื่องนี้ก็คือ 

ย้อนกลับไปนิดหนึ่งย้อนไปปี 2560 ลําน้ําพานเวลาน้ํามากทําให้ตลิ่งทําให้ตลิ่ง
บริเวณ วัดบ้านวังยุ่งขึ้นมาหาสะพาน พังเสียหาย ประชาชน บ้านวังยูงทุกข์
มาแล้วก็ร้องไปทางสํานักงานโยธาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เขาก็เลยบรรจุ
โครงการนี้ไว้บรรจุเข้าแผนงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ พอดีปี 2562 ได้รับการ
พิจารณางบประมาณโครงการ มาดําเนินการในปี 2563  ได้ดําเนินการ ความ
ยาวเขื่อนตัวนี้ 310 เมตร จากสะพานไปถึงวัดบ้านวังยูงก็เลยทําตลิ่งริมลําน้ํา
พานป้องกันการทรุดตัวของสะพาน ลําดับของเขื่อนก็จะเป็นเขื่อนคล้ายๆ
คอนกรีต ด้านหน้าเป็นถนนสัญจรได้ ข้างบนเป็นทางเดิน มีราวสามารถชมวิว
ได้  แล้วก็กลางคืนมีไฟ ตามด้านบนสะพาน เป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
โครงการนี้มีงบมาสร้างแต่ไม่มีงบมาบํารุงรักษา ถ้าดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จะต้องส่งมอบให้ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานดูแลรักษา ดูแลไปตัดหญ้า ให้มัน
สามารถใช้ประโยชน์ได้ ของโครงการที่เขาตั้งไว้ ก็จะรับมอบทรัพย์สินใดๆก็
แล้วแต่ที่เป็นหน่วยงาน มอบให้จะต้องนําเข้าสภาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ วันนี้ผมต้องนําเรื่องนี้มาเข้าในสภาแห่งนี้เพ่ือมาพิจารณา ให้
ความเห็นชอบ ว่าจะรับโอนเอาภารกิจนี้ มาบํารุงดูแลรักษาหรือไม่ ขออนุญาต 
อ่านบันทึกหรือนะครับ ก็คือตามท่ีตามที่เทศบาลตําบลลําผ่านการรับมอบ
ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ําผ่านบ้านวังยูงหมู่ที่ห้าตามหนังสือ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่กส 0022.1/50 ลงวันที่ 
14 มกราคม 2564 เรื่อง ส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างตามโครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ําผ่านบ้านว่างอยู่ ม.5 ตําบลลําพานอําเภอเมืองจังหวัด
กาฬสินธุ์ความยาว 310 เมตรตามสัญญาจ้างเลขที่ ยพ.กส.03/2562 ลง
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 การ
ดําเนินการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ําผ่าน
บ้านวังยูง หมู่ที่ 5 ให้กับเทศบาลตําบลลําพาน เป็นหน่วยงานดูแลและ
บํารุงรักษานั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติ
ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือส่งมอบให้ผู้ดูแลพัสดุนั้น โดย
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมี
ความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติไว้ว่า ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการ
จัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ  ในกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศข้อ
ญัตติ และข้อกําหนดใดๆของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งพระราชบัญญัติมาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิก 
บทบัญญัติเกี่ยวกับ พัสดุสําหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
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การบริหารพัสดุก็ยังคงดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปเมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือให้สิทธิ์เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทําดังกล่าว
มีเงื่อนไขหรือมีภารกิจติดพันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือ
สิทธิ์สิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและเป็นไปตาม
ระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้องแต่อย่างไรก็ดีหลังจากท่ีได้รับพัสดุมาแล้วจะต้อง
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุจึงเห็นควรพิจารณา
นําเขา้ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลลําพานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไปจึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป   

ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์     ครับผมขอสรุป เพื่อท่านจะได้เข้าใจง่ายขึ้น เมื่อโยธาธิการและผังเมือง 
นายกเทศมนตรี   มาสร้าง เมื่อสร้างเสร็จ เขาไม่มีงบมาบํารุงดูแลรักษาให้ แล้วเขาต้องถ่ายโอน 

ภารกิจให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ใช้ประโยชน์แก่พ่ีน้อง
ประชาชนจึงนําเข้าสู่สภา เพื่อให้ท่านได้มีมติรับรองว่า วันนี้เราจะรับมอบที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างไว้แล้ว ยังไงก็รับมอบอยู่แล้วเพราะเขาสร้างไว้แล้ว 
แต่ที่ผมนําเรียนไว้แล้วเมื่อเขาสร้างเสร็จแล้ว เราต้องรับมอบเลยต้องนําเข้าสู่
สภา เพื่อจะได้ตั้งงบประมาณในปีต่อไปว่าจะต้องซ่อมบํารุงรักษาเพ่ือความ
เข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะครับ วันนี้ท่านที่ผมนําเสนอหรือท่านผอ.กองช่างได้นํา
เรียนให้ท่านประสานประธานสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมก็เพ่ือที่จะให้ทุกท่าน
ได้รับมอบก็คือขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบรับมอบต่อไปครับขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอบคุณท่านนายกฯครับ ท่านนายกฯก็ได้อธิบายชี้แจง ทําความ
ประธานสภาฯ   เข้าใจให้กับท่านสมาชิกแล้วนะครับ ต่อไปจะขอมติเลยนะครับ หรือมีท่าน 
    สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีจะหามติเลยนะครับ สมาชิก 
    ท่านใดเห็นว่าเรารับมอบทรัพย์สมบัติของตําบลลําพานที่เขาสร้างให้นี้มอบให้ 
    เราดูแลให้เทศบาลได้ดูแล เป็นทรัพย์สมบัติของเทศบาลตําบลลําพาน ขอเชิญ 
    ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ต่อไปก็เป็น ข้อ  3.4  ญัตตินายกเทศบาลตําบลลําพานเรื่องขอให้สภา
ประธานสภาฯ   เทศบาลดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล 
    และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ขอเชิญท่าน 
    นายกฯครับ 
ด.ต.สมคิด นันทสมบูรณ์  เรื่องนี้ขอมอบให้หัวหน้าสํานักปลัดครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  เชิญหัวหน้าสํานักปลัดครับ 
ประธานสภาฯ  
นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย    เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี
หัวหน้าสํานักปลัด  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของสํานักปลัด ก็มี
    เสนอญัตติมาขอให้สภาเทศบาลตําบลลําพาน ดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา 
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เทศบาลตําบลลําพาน เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล ก็ขออนุญาต นําเรียนใน
ส่วนของหลักการและเหตุผล ที่เสนอญัตติในวันนี้ ก็หลักการเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา ขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3)  
กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน  และให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราว
ละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้ ตามหลักการระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3) 
กําหนดให้สภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 คน  
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล  และข้อ 28 (1) กําหนดให้สภา
เทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 3 คน  เพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เหตุผล ตามท่ีเทศบาล
ตําบลลําพาน ได้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ตามคําสั่งที่ 837/2563  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563  ได้แก่  

     1. นายบุญกอง ฤทธิ์เรือง   
     2. นางพรสวรรค์ รักภักดี   
     3. นางสว่างใจ  ภูสีเขียว  

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ตามคําสั่ งที่ 
839/2563  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563  ได้แก่  

     1. นายชวลิต พลเยี่ยม   
     2. นายคําดี  ฉายถนอม             
     3. นายบุญจันทร์  มาศงามเมือง   

ซึ่งกรรมการตามข้อ 8 (3) และ ข้อ 28 (1) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 
4 ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  บัดนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้หมด
วาระการดํารงตําแหน่งลง  ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  เพ่ือ
ดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน 3 
คน และเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 3 
คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3) และข้อ 28 (1)  ตามลําดับ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ จึงเรียนมาเพ่ือเสนอต่อสภา
เทศบาลพิจารณาดําเนินการต่อไป 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ในการเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลมีสามท่านใช่ไหมครับ 
ประธานสภาฯ   เลือก 3 ท่าน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ขอเชิญสมาชิกเทศบาลเสนอชื่อ 
    สมาชิกสภาเทศบาลที่สมควรจะดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการพัฒนา 

เทศบาลจํานวนสามท่านครับ การเสนอนั้น จะต้องมีคนรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คนนะครับ สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อใครเชิญครับ ขอเชิญท่านจรวย ฤทธิ์
ประดิษฐ์ครับ 



๑๖ 

 

นายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์   เ รี ยนท่ านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจรวย ฤทธิป์ระดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ผมขอเสนอ ชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาเทศบาล กระผมขอเสนอท่าน  สท. นิคม จับ 
  ตะเฆ่ ครับ 
นายพัฒนากา ฆารสิพัฒน์   ขอผู้รับรองสองท่านครับ ขอเชิญครับ ผู้รับรองคือท่านพรสวรรค์  รัก
ประธานสภา   ภักดที่านสมพงษ์ จําเริญรักษ์ นะครับ คนที่ 1 คือ ท่านนิคม  จับตะเฆ่ นะครับ 
    ต่อไปคนที ่2 ขอเชิญ ครับ ขอเชิญท่าน ปัทมา เรืองแจ้ง 
นางปัทมา  เรืองแจ้ง   เ รี ยนท่ านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดฉิัน นางปัทมา เรืองแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาลขอเสนอ  
 ท่านสมพงษ์ จําเริญรักษ ์ขอบคุณค่ะ 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอผู้รับรองสองท่านครับ ท่านแรก ท่านกนกพร ฤทธิ์รักษา กับท่าน 
ประธานสภาฯ   ภาพร ภูลา รับรองครับ ท่านต่อไปครับ เชิญท่านกนกพร ครับ 
นางกนกพร    ฤทธิ์รักษา    เ รี ยนท่ านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร  
สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดฉิัน นางกนกพร ฤทธิ์รักษา สมาชิกสภาเทศบาลขอ 
    เสนอ นายขุนทอง นันอําไพ ค่ะ 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ขอผู้รับทั้งสองท่านครับ ท่านประยงค์ แสงจําปา กับท่านศรุตตา  
ประธานสภาฯ   พระโนราช รับรองนะครับ     
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   เป็นอันว่าเทศบาลตําบลลําพาน ได้คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา          
ประธานสภาฯ   เทศบาล ต าบลล าพานจ านวน 3  คือ  

1. นายนิคม จับตะเฆ่ 
2. นายสมพงษ์ จ าเริญรักษ์ 
3. นายขุนทอง  นันอ าไพ  
ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาล จํานวนสามท่าน ขอเชิญเลขานุการเทศบาลตําบลลําพาน 
ขอเชิญครับ 

สุพิชฌาย์ ภูถาดลาย    เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาท่านนายกคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสํานักปลัด  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ในส่วนนี้ก็
    ขอนําเรียน ว่าด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนพัฒนาองค์กรส่วน 

ท้องปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561  
ก็เป็นการเลือก ตามข้อ 28 นะคะ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น ก็คือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกรรมการจํานวน 3 คน ให้วาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 
4 ปี และอาจได้รับเลือกอีกก็ได้นะคะ ในส่วนนี้ก็ขอนําเรียนอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 1 กําหนด
แนวทางวิธีการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ 2  ดําเนินการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง



๑๗ 

 

ประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 4 แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ขอบคุณค่ะ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอบคุณครับ ท่านเลขาฯก็ได้อธิบายแล้วนะครับ คุณสมบัติผู้ที่มาเป็น 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ต่อไปจะเป็นการคัดเลือก ผู้ดํารงตําแหน่งเป็น  
    กรรมการคัดเลือกติดตามแผนพัฒนา ให้สมาชิกเสนอชื่อ และขอผู้รับรองด้วย 

สองคนนะครับ ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านกนกพร  ฤทธิ์รักษาครับ   
นางกนกพร  ฤทธิ์รักษา    ขอเสนอ สท.ปัทมา เรืองแจ้ง   ค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ขอผู้รับรองด้วยครับสองท่าน ผู้รับรองคือท่านสมพงษ์ จําเริญรักษ์ 
แประธานสภา   และท่านนภาพร ภูลานะครับ   ขอเชิญท่านนิคม  จับตะเฆ่ ครับ 
นายนิคม  จับตะเข้    เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาฯ   ประชุมทุกท่านกระผมนายนิคม จับตะเฆ่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอ 
    เสนอทา่นพรสวรรค์ รักภักด ีครับ 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอผู้รับรองด้วยครับสองท่านครับ ผู้รับรองสองท่านคือท่านจรวย  
ประธานสภา  ฤทธิ์ประดิษฐ์ และท่านประยงค์  แสงจําปาครับ ท่านต่อไปขอเชิญครับขออีก  
  1 ท่าน ครับ ครับขอเชิญท่านพรสวรรค์ รักภักด ีครับ 
นางพรสวรรค์  รักภักดี    เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ   ประชุมทุกท่านดิฉันนางพรสวรรค์ รักภักดีสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   

ขอเสนอ  สท. บุญจันทร์  มาศงามเมือง ค่ะ 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองสองท่าน คือนางศรตุตรา พระโนราช  
ประธานสภาฯ   และท่านจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์ เป็นอันว่า คณะกรรมการและติดตามประเมินผล 
    แผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 3 ท่าน คือ 

1. นางปัทมา เรืองแจ้ง 
2. นางพรสวรรค์ รักภักดี  
3. นายบุญจันทร์ มาศงามเมือง  

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์    ต่อไปเป็นญัตติ ที ่3.5 ญัตติของท่านบุญจันทร์ มาศงามเมืองครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญจันทร์  มาศงามเมือง   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ   ประชุมทุกท่านกระผมนายบุญจันทร์ มาศงามเมือง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  

วันนี้ผมมีเรื่องท่ีอยากจะเสนอเกี่ยวกับสภาฯ เรื่องท่ีหนึ่งนะครับ มันเป็นปัญหา
คาใจมาตั้งแต่เจ็ดแปดปีแล้วครับ คือสะพานข้ามบ้านโคกคอนนะครับ สมัยที่
แล้วผมเสนอตั้งแต่ผมได้ทําหน้าที่เป็นสมาชิกใหม่ อยากจะเห็นสะพานตรงนี้
เพ่ือพ่ีน้องประชาชนและชาวตําบลลําพานของเรานะครับ ตั้งแต่ผมยังไม่ได้ทํา
หน้าที่ตรงนี้ผมยังเห็นสะพานตรงนี้อยู่ เมื่อทําหน้าที่แล้ว ผมก็ยังเห็นอยู่
เหมือนเดิม และหลายๆคน สมาชิกหลายๆท่านก็เห็นเหมือนกันและได้ถาม



๑๘ 

 

เหมือนกัน เมื่อสองปีที่ผ่านมาใกล้ๆนี่แหละครับ ขออนุญาตที่จะเอ่ยนามท่าน
นะครับคือท่าน ผอ.กองช่าง ท่านได้บอกว่า ได้ทําหนังสือไปถึงชลประทาน แล้ว
ก็ได้ตั้งงบประมาณแล้วว่า ค่าใช้จ่ายแค่สองแสนบาท จะทําสะพานตรงนี้ ผมก็
รอแล้วรออีก ยังปีนี้ยังโชคดีที่ผมได้กลับเขา้มาทวงถาม ผมอยากจะเห็นจริงๆ
ครับสะพานตรงนี้ มันเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ตรงนั้นเป็นทาง
โค้งรถ ไม่ใช่แต่ตําบลลําพานของเรานะครับหลายๆ ตําบลใช้สะพานเส้นนี้ คนที่
อ่ืนมาเขาไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นเป็นสะพานและเป็นทางโค้งและเป็นสี่แยก 
อันตรายมากครับ คนจะขึ้นจากสะพานเข้ามาไม่เห็นรถเลย อันนี้ผมอยากจะ
ฝากท่านผู้บริหารนะครับ ได้ใส่ใจตรงนี้ด้วยมันหลายปีมาแล้วนะครับสะพาน
ตรงนี้ จะติดของชลประทานหรือเทศบาลเรา หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ใคร
เป็นคนรับผิดชอบกันแน่ สามหน่วยงานนี้ ไม่ว่าชลประทานหรือเทศบาลของ
เรา หรือว่ากรมทางหลวงโยนกันไปโยนกันมานี้ไม่ได้ทําสักทีสะพานตรงนี้ ให้
เห็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนบ้างครับ ผมอยากเห็นจริงๆว่าสะพาน
ตรงนี้ มันลําบากจริงๆนะครับ เมื่อไหร่ผมจะเห็น ก็ไม่รู้หรือว่าสมัยนี้หมดไป
แล้วก็จะไม่เห็นอีก ผมขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ  
เรื่องท่ีสอง เรื่องถนนหน้าบ้านร้อยตํารวจสุพิศ บ้านทุ่งสว่าง อันนี้ก็หลายสิบปี
เหมือนกันครับเส้นอ่ืนทําได้ ข้ามไปข้ามมา แต่ถนนเส้นนี้ทําไม่ได้สักที 
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ เขาด่าผมด่าแล้วด่าอีกจนไม่มีที่ด่าแล้วนะครับ ขอ
กราบขอบพระคุณครับ และเส้นที่สามครับเป็นถนนเส้นบัวทองครับ อย่างวัน
นั้น สท. สัญจรได้ออกไปหลายท่านนะครับ ซอยสันสุนีย์นะครับ เส้นนี้ท่านก็คง
จะรู้สมัยท่านเป็นนายกแรกๆ เลยนะครับ ผมยังไม่มีตําแหน่งอะไร ผมเป็น
ชาวบ้านธรรมดาและเป็นกรรมการหมู่บ้าน ได้ไปดูด้วยกัน ท่านคงจําได้นะครับ 
ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ เรื่องต่อมาครับร่องระบายน้ํา ที่บ้านอื่นมีหมด แต่
บ้านโคกคอนนี้ครับไม่มีร่องระบายน้ํา ผมน้อยใจจริงๆ มีบ้านอื่นมีร่องระบาย
น้ํามีถนนสะดวกสบายและบ้านโคกคอนเป็นทุ่งนานะครับ เวลาหน้าฝนนี้ 
ลําบากจริงๆครับ ถ้าไม่รู้จะไหลไปในร่องระบายน้ําก็ไม่มี อยู่มันตรงถนนนั่น
แหละ อยากจะให้ท่านคณะบริหารชุดนี้ สอดส่องดูแลด้วยนะครับบ้านโคกคอน
ไม่มีร่องระบายน้ํา ครับผม ร่องระบายน้ําก็ไม่มีนะครับต่อไปปัญหาก็คงจะ
เกิดข้ึน คือร่องน้ําอุดตันหาคนไปขุดไปลอกไม่มี ตัวผมถึงคิดว่า ขอเสนอให้ 
คณะผู้บริหารของเราถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องไปกู้เงินหรอกครับ ถ้าคณะบริหารของ
เราและเจ้าหน้าที่ ไม่ทําตกหล่นเหมือนที่สมัยที่แล้ว เงินตกหล่นเงินตัวเองมียัง
ไปยืมสมัยนี้ผมไม่ให้ยืมหรอกครับ ผมอยากจะให้ซื้อรถแม็คโครเล็ก รถดั้มเล็ก 
รอรับร่องระบายน้ํา และประหยัดคนงานไปด้วยนะครับถ้ามีแม็คโคร หรือว่า
คลองไส้ไก่ที่บ้านเค้าเรียกกัน ทําให้ชาวนาเดือดร้อน น้ําอุดตันไปไหนไม่ได้หา
คนไปขุดไปลอกก็ไม่มี ถ้าเรามีรถแม็คโครเล็กซักตัว ประโยชน์มากมายครับ ขอ
ฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับเรื่องที่ห้าคงเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับ เรื่องรถดั้มขนดินและ
รถแม็คโครขุดดินทําให้ถนนหนทางพังโดยไม่ใครรับผิดชอบแต่ละบ่อแต่ละที่เขา
เอาเงินไปไม่รู้กี่แสนนะครับ แต่เขาเอาไปแล้วแทนที่จะดูแลถนนหนทางไม่มีใคร
รับผิดชอบครับอันนี้ขอฝากให้ท่านงพิจารณาด้วยนะครับและรถเก่ียวข้าวบ้าน
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เราคงไม่เป็นไรครับเป็นรถเล็กคงไม่พังเท่าไหร่แต่มาจากจังหวัดอ่ืนนะครับเขา
มาขนเงินจากเทศบาลตําบลลําพานปีละกี่แสนครับโดยทําให้ถนนหนทางพังทิ้ง
ให้เราไปรับผิดชอบอันนี้อยากให้มีมาตรการดูแลนะครับผมหวังว่าคณะบริหาร
ชุดนี้เป็นยาใจของพี่น้องประชาชนเป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนแล้วอีก
สุดท้ายนะครับผมขอชมเชยงานทุกชิ้นทุกอย่าง อย่างไฟฟ้าส่องแสงสว่างก็ไม่ได้
เดือดร้อนนะครับสมัยนี้เราทําได้ดีมากขอชุมเชยมากๆเลยครับผมเห็นในไลน์
แล้วผมภูมิใจมากท่ีพนักงานเราลงดูแลสอดส่องดูแลความสะดวกของพ่ีน้อง
ประชาชน สมัยก่อนผมเสนอรถกระเช้าไฟฟ้ามีบางท่านบอกว่าไม่มีประโยชน์
แต่ผมพยายามผลัดดันถามทุกครั้งเสนอทุกครั้งที่มีการประชุมอยากได้รถ
กระเช้าไฟฟ้าพอเห็นแล้วประโยชน์มันเกิดข้ึนครับตรงนี้ และผมขอชมเชยคณะ
ผู้บริหารชุดนี้มากครับแต่อย่าลืมนะครับฝากบ้านทุ่งสว่างยังไม่ได้ตัดกิ่งไม้หลาย
สายนะครับ แต่บ้านอ่ืนเกือบจะเสร็จแล้วละผมก็ยังรออยู่ ผมถึงขอฝากไว้นะ
ครับ สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับ มีสุดท้ายแล้วครับผมขอชมเชยคณะผู้บริหาร
ชุดนี้มากๆครับผมขอกราบขอบพระคุณครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอบคุณท่านบุญจันทร์ครับ  ขอเชิญท่านนายกตอบกระทู้ 
ประธานสภา   ท่าน สท..บุญจันทร์ครับ 
ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์   ครับท่านประธานที่เคารพครับและรองประธานท่านสมาชิกและ
นายกเทศมนตรี   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ แบบที่ท่านบุญจันทร์ได้นําเสนอญัตติผมนําเรียน 

เรื่องไหนที่เราดําเนินการไปแล้วหรือยังไม่ดําเนินการ ผมจะให้ ผอ.กองช่างได้
นําเรียนส่วนผมจะนําเรียนส่วนที่ผมทราบนะครับส่วนที่ผมได้สั่งการไปแล้ว 
เรื่องท่ีหนึ่งเรื่องสะพานนะครับผมได้นําเรียนท่าน ผมเข้ามานี่ผมก็เห็นปัญหา
อย่างที่เห็นกับพวกท่านว่าปัญหาที่เราต้องการทําอะไรเพ่ือประชาชนให้เขาได้
สัญจรไปมา แต่ก่อนที่ท่านได้อภิปรายมันก็ไม่ผิดครับโยนไปโยนมาเพราะว่า
จริงๆแล้วดั้งเดิมของมันนั้นเป็นส่วนรับผิดชอบของชลประทานที่เราทราบกัน
หลังๆมาก็มีภารกิจถ่ายโอน อย่างถนน เดิมก็เป็นของชลประทาน เขาไม่เรียก
ถนนเขาเรียกว่าคันคูกั้นน้ําไม่ให้น้ําท่วมจากนั้นมาก็ถ่ายโอนภารกิจบ้านเมือง
พัฒนาขึ้นก็มีทั้งกลุ่มบนชลประทานเข้ามารับผิดชอบ ส่วนตัวผมเข้ามาผมก็แล
เห็นความจําเป็นของพ่ีน้องประชาชนก็เลยทําโครงการขอ ประสานกับ ผอ.ทาง
หลวงชนบทว่าอย่างที่ท่านเห็นเรื่องไฟฟ้าเรื่องถนนหนทางว่าเรื่องอะไรต่างๆที่
เขารับผิดชอบ อย่างสะพานบ้านโคกคอนนี่ผมก็เสนอได้ประสานชลประทาน
ชลประทานขอบอกว่าเป็น ไม่มีงบประมาณที่จะมาสร้างส่วนนี้ มีหน้าที่ปล่อย
น้ําให้อย่างเดียว ก็ถ่ายโอนภารกิจ มาให้ทางหลวงชนบทผมก็เลยประสานกับ
ทางหลวงชนบท ว่าให้ผอ.กองช่างทําเรื่องไปทางหลวงชนบท ทางหลวงชนบทก็
ตอบมาว่า เดี๋ยวจะเอาเข้าสู่งบประมาณปีต่อไป แต่ผมนําเรียนที่ประชุมว่าอัน
นั้นคือ ในส่วนดําเนินงาน เป็นระบบของหน่วยราชการ แต่ว่าถ้าเขาเข้าไปสู่ 
ระเบียบระบบของเขาแล้วเขาก็จะแจ้งเรามาว่าอันนี้เข้าสู่งบประมาณ แล้วแต่
เราก็พยายาม ที่จะติดตาม ผมให้ขอผอ.กองช่างติดตามตลอด เรื่องที่เราเสนอ
ไป มันไปถึงไหนแล้ว เขาก็ตอบมาว่า ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่จะเข้าสู่แผนในเรื่อง
ที่จะดําเนินการแต่ถ้าโอกาสเขาไม่ทําให้เรา แต่จริงๆแล้วตัวนี้มันประหยัด
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งบประมาณเยอะเพราะว่าผมได้ศึกษาไปแล้วในส่วนไหนเป็นส่วนที่เก่ียวพันกับ
ทางหลวงชนบท เช่นสะพาน ไฟส่องแสงสว่างก็ขอได้ ขอเขาก็จะเข้าสู่ระบบ
งบประมาณ เขาก็จะไปตั้งเหมือนเรานี่แหละครับ ไปตั้งเป็นแผนงานโครงการ 
ที่เขาจะทําในแต่ละปีละปีว่า ทําที่ไหนบ้าง แต่ส่วนตัวนี้เข้าไปสู่ระบบของทาง
หลวงชนบทนะครับ ขอเรียนท่านบุญจันทร์ท่านสมาชิกนะครับ ในเรื่องที่สอง 
เรื่องถนนบ้านร้อยตํารวจสุพิศ อันนี้คงเป็นเดือนสองเดือนคงได้ทําแล้วนะครับ 
นําเรียนท่านนะครับเพราะว่าการเขียนรูปแบบ อันนี้มันส่วนกลางนะครับ ไม่ใช่
ของเรา คือเราเตรียมพ้ืนที่ให้เขา ท่านเห็นที่ผ่านมามันจะมีรายละเอียด เดี๋ยว
ให้ ผอ.กองช่างนําเรียนท่านอีกครั้งหนึ่งครับ เรื่องที่สามคือเรื่อง บ้านผอ.กอง
ช่างเองว่าไม่มีร่องระบายน้ํา อย่างท่ีท่านบุญจันทรว์่า ขอให้ปลัดนําเรียนที่
ประชุม เราได้ทําอะไรไปมากในช่วงที่เราเข้ามาแก้ไข ในเรื่อง น้ําท่วมน้ําขัง ขอ
เชิญครับ 

นายอิสระ  ระวาดชู   เรียนท่านประธานสภา   สมาชกิสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ผู้อํานวยการกองช่าง ประชุมทุกท่านกระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง เรื่องสะพานจาก

บ้านกุดอ้อไปบ้านโคกคอนนะครับ ตามท่ีท่านบุญจันทร์ได้เสนอมา คือตอนนั้น
เมื่อประมาณสองปีที่แล้ว เราได้ทําเนินการคือมีแบบแล้ว ประมาณราคากลาง
แล้ว ผมได้ขออนุญาตชลประทานแล้วเป็นโครงการก่อสร้าง สะพานกว้าง 6 
เมตรยาว 10  เมตรนะครับ ไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ เพราะตอนนั้นเขาจะ
ไม่แนใ่จว่าเป็นงบพัฒนาของชาตินะครับ ผมได้เสนอโครงการนี้ไป แต่มันคงจะ
ตกไปแล้วนะครับ ก็คือไม่มีงบประมาณแล้วนะครับ ก็คือผมได้ได้ดําเนินการไป
ถึงข้ันตอนไหนแล้วครับ อย่างที่ท่านนายกฯได้นําเรียนนะครับเราได้ประสานไป
ทางท่ีทางหลวงชนบท ก็คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามในชุมชน สะพาน
ขนาดกลาง ขนาดเล็กในชนบท ท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ทางกองช่าง
ดําเนินการก็คือ ทําโครงการเข้าไปที่ทางหลวง ทางหลวงตอบกลับมาว่าได้นํา
โครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนแล้ว ปีงบประมาณก็จะดําเนินการให้ อันนี้
ท่านนายกจะติดตามเรื่ออย่างละเอียด อันนี้คือเรื่องสภานะครับ นําเรียนท่าน 
สําหรับเรื่องถนนนะครับ หน้าบ้านของตํารวจสุพิศ อย่างที่ท่านนายกได้นําเรียน
แล้ว ก็ประมาณนั้นไม่เกินสามเดือนท่านได้เห็นแน่นอน สําหรับเรื่องที่สามบ้าน
โคกคอนนี้มีร่องระบายน้ํา เส้นในหมู่บ้าน แต่ว่าเส้นในหมู่บ้านจริงๆ มันไม่
สามารถทําร่องระบายได้เพราะมันติดรั้วบ้านประชาชน มันเลยไม่สามารถทํา
ร่องระบายน้ําได้นะครับ ส่วนทางบ้านทุ่งสว่างมันมีร่องระบายน้ําอยู่แล้ว ท่าน
นายกก็ได้จ้างเหมาแรงงานไปรื้อไปลอก เตรียมรองรับหน้าฝนอยู่นะครับ แต่ว่า
ถ้าบ้านโคกคอนมีทางน้ํา ที่ไหลตรงออกจากหมู่บ้านได้ มีสองที่ก็คือไหลลง
คลองชลประทานอย่างเดียว ถ้าเกิดชลประทานปล่อยน้ําคลองมาก็จะไหลไม่
สะดวกนะครับก็คือ ถ้าฝนตกแรงมันก็จะท่วมอยู่ ประมาณสามสิบนาที จากนั้น
มันก็ลดลง เพราะว่ามันมีน้ําที่มันออกได้คือ ทางคลองชลประทาน ทางเดียวอัน
นี้คือนําเรียนมันดีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเส้นที่อยู่แถววัด ร่องระบายน้ําผ่านวัดไป
นะครับ เส้นนี้ นะครับ ผมขอตอบประมาณนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 
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ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์   ครับต่อไปเรื่องข้อที่สี่นะครับเรื่องที่ท่านบุญจันทร์ไดเสนอว่าควรจะมี
นายกเทศมนตรี   รถแม็คโครขนาดเล็ก ผมก็เคยปรารภกับพวกท่านว่าอันนี้คือเป็นความคิดของ 

พวกเราของตัวกับผมที่คิดว่า อันไหนที่มันมีประโยชน์ที่สามารถจะดําเนินการ 
ได้อย่างที่ท่านว่าผมก็จะพยายามอย่างเรื่องนี้วันนี้มันยังไม่ได้บรรจุเข้าในแผน 
เพราะที่บรรจุไว้ที่ผ่านมานี้ที่ท่านเสนอไปอย่างรถ ผมจะบรรจุเองในเรื่องของ
รถกระเช้ารถไฟฟ้ารถดับเพลิง แต่วันนี้ผมจะให้เจ้าหน้าที่แผนบรรจุ เข้าในแผน
นะครับมันต้องอยู่ในแผนเราจึงจะดําเนินการได้ โอกาสนี้ผมก็ได้สั่งไปแล้ว ผมก็
จะเอาเข้าในแผนพัฒนาตําบลต่อไปนะครับ ทุกท่านครับ อันที่ห้าในเรื่องรถถม
ดินตอนที่สมัยผมอยู่ ผมก็เคยให้ออกเทศบัญญัติข้อกฎหมายแต่ถ้าออกไปแล้ว
มันไม่มีกฎหมายรองรับ มันทําได้อย่างเดียวคือเมื่ออย่างที่ท่านสมาชิกได้เจอรถ
เกี่ยวข้าวรถบรรทุกดินที่ทําให้ถนนเสียหาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือแจ้ง
ส่วนที่รับผิดชอบเข้าไปดําเนินการเขาเรียกว่า เป็นความรับผิด ซึ่งน่าให้จับกมุ
ไปปรับตามกฎหมายได้ แต่ว่ากฎหมายของเรามันไม่มีกฎหมายรองรับได้ว่าเรา
สามารถที่จะออกกฎหมายไปจับเขาได้มันก็เลยติดตรงนี้ละครับ อย่างท่านละ
ครับผมไปเห็นผมก็เป็นทุกปี อย่างที่ผมเห็นเหมือนท่านนั่นแหละ ผมไปเห็นผม
ก็เลยจะบอกแต่ก่อนมันมีสายตรวจตําบล ผมก็เลยสามารถที่จะบอกดําเนินการ
ให้หน่อยเป็นความผิดซึ่งหน้า เดี๋ยวนี้สายตรวจตําบลเขาหมุนไปเขาไม่ได้อยู่กับ
เรากว่าจะหมุนมาเหมือนนาฬิกามันก็ผ่านเลยไป แทนที่จะง่ายมันก็ไม่ง่ายนะ
ครับแต่ที่ผ่านมาผมกเ็ห็นเหมือนท่านนั่นแหละครับผมขับรถไปบางที ผมถึงได้
ทําเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ ว่ารถที่ขยะรถเกี่ยวข้าวรถดินรถอะไร 
ได้รับความเดือดร้อนเราก็น่าจะมีกฎหมายรองรับ ทําได้อย่างเดียวคือแจ้ง
ดําเนินคดี ถ้าท่านเจอ หรือชาวบ้านเจอเราก็สามารถที่จะแจ้งให้ตํารวจในพื้นที่
ดูเขาก็จะได้ดําเนินการตามกฎหมาย ขอนําเรียนที่ประชุมครับ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   ขอบคุณท่านนายกฯครับ คงเข้าใจนะครับท่านสท.บุญจันทร์ ต่อไป 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านประยงค์ แสงจําปาขอเชิญครับ 
นายประยงค ์ แสงจําป่า   เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ   ประชุมทุกท่านกระผมนายประยงค์ แสงจําปา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ก็มี 

เรื่องมาเสนออยู่สองเรื่องนะครับ เรื่องแรกนะครับ ก็เป็นถนนสายบ้านท่าแสง
ไปถึงชุมชนคลองกลาง สี่แยกชุมชนคลองกลางเลี้ยวขวาไปบ้านหนองทุ่ม เลี้ยว
ซ้ายไปเทศบาลตําบลลําพาน ตรงไปถึงบ้านโคกคอนนะครับ ถนนสายนี้ เป็น
ถนนสายหลักของพ่ีน้องเกษตรกรที่ไปทําการเกษตร  หน้าฝนหน้าแล้ง ไปได้แต่
ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับ แต่หน้าฝนพี่น้องลูกหลานบ้านหนองทุ่มนะครับมา
โรงเรียนที่บ้านที่บ้านท่าแสงก็ลําบากนะครับ เวลาหน้าฝนมันเป็นหลุมเป็นบ่อ 
บางครั้งก็ไปมาไม่ได้นะครับเวลาฝนตก นะครับ ถ้าถึงหน้าแล้งก็ออกมาได้นะ
ครับ ขณะนี้เป็น ถนนลูกรังอยากขอให้ท่านผู้บริหารปรับปรุงให้เป็น คสล.ด้วย
นะครับ เรื่องที่สองเรื่องคูนาคันน้ํา จากเป็นคลองคูน้ําแต่ก่อนนะครับ หนนอง
ขี้เหล็ก ที่ผ่านมาสามสี่ห้าเดือนนี้แหละครับ เคยไปขุดลอกแล้วนะครับ ขุดลอก
แล้วยังไม่ถึงที่ปลายน้ําคลองกลางไปหยุดอยู่ที่หน้าคุณพ่อนิคมนะครับ หรือว่า
นาคุณพ่อที่ปรึกษานะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ ฝากท่านประธาน ไปยัง
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ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ให้ขุดลอกไปจนสุดระบายให้มัน
สะดวกขึ้นกว่าเก่านะครับเพราะว่าทุกวันนี้ เวลาฝนตกมามันก็ลําบากพ่ีน้อง
ประชาชนก็เดือดร้อนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ครับขอเชิญท่านนายกฯตอบ ท่านประยงค ์แสงจําปา ขอเชิญ ครับ 
ประธานสภาฯ 
ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์   เรียนท่านประธานที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ 
นายกเทศมนตรี   กระผมนําเรียนที่กระทู้ถามของท่านสท. ประยงค์ แสงจําปาเรื่องท่ีหนึ่งที่เรื่อง 
    ปรับปรุงถนน ชุมชนบ้านท่าแสงไปชุมชนของกลาง ขณะนี้ผมแก้ไขปัญหา 

เฉพาะหน้า ปัญหาเร่งด่วนคือผมขอรับการสนับสนุนรถมาจาก อบจ.มาเกรด
ถนนเส้นนี้ยังที่พวกท่านได้เห็นหล่ะครับ เกรดไปถึงไปสุดสายแล้วนะครับแต่
ขั้นตอนที่สองตอนนี้ เดี๋ยวท่าน ผอ.กองช่างชี้แจงไปทีละข้อขอเชิญท่าน ผอ.
กองช่างครับ 

นายอิสสระ  ระวาดชู  เรียนท่านประธานสภา   สมาชกิสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ประชุมทุกท่านกระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบ 

กระทู้ของท่านประยงค์ แสงจําปาครับก็คือถนนเส้นนี้เส้นท่าแสงถึงชุมชนคลอง
กลาง ถึงโคกคอนครับ ก็คือตัวนี้ท่านนายก ได้มอบหมายให้ทางกองช่าง 
นําเสนอโครงการ เป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล.นะครับ เริ่มจากบ้านท่าแสง
ไปถึง บ้านโคกคอน คือของบประมาณไปที่กรมส่งเสริม ตอนนี้เรื่องของเราไป
ถึงจังหวัดกําลังรวบรวมเพ่ือส่ง ไปกรมส่งเสริมฯ ถ้าเรา โชคดีก็จะได้
งบประมาณ ก็จะดําเนินการในปี 2564 ท่านนายกมอบหมายให้ดําเนินการขอ
โครงการไปทั้งหมด 11 โครงการนะครับ แต่ว่าผมจะชี้แจงในวาระอ่ืนๆ อันนี้
ขอตอบในวาระกระทู้ก่อนนะครับ  ขอบคุณครับ 

ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์    ท่านประธานสภาฯ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ อันนี้เรื่องน้ํา 
นายกเทศมนตรี   ขุ่นนะครับผมได้นําเรียนเบื้องต้นแล้วปัญหาน้ําขุ่นคือผมเข้ามามีนโยบาย 

แนวคิดท่ีว่าเราเห็นปัญหาของพ่ีน้องประชาชน ทุกหมู่บ้านที่เจอปัญหา และ
ตอนนี้ผมมอบให้รองนายกรองกฤษณาเข้าไปช่วยสอดส่องดูแลเป็นกําลังใจ 
และท่าน สท.บางท่าน ท่านประธานสภา ท่านไหนบ้างที่รวมอยู่ในเคสนี้ก็มี
หลายท่าน หรือท่านที่ปรึกษา ท่านก็ได้ลงไปไปดูท่านปลัดอย่างงี้นะครับ ไป
เกี่ยวกับเรื่องน้ําตอนนี้ผมให้แก้ท้ังหมด คือให้ปรับปรุงทั้งหมด ทุกตัว ตอนนี้ก็
ทําไปครบทุกส่วนแล้ว แต่ยังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมพยายามที่จะให้แก้ไข
ส่วนในที่มันขัดข้อง ที่มันไม่มีในระบบในระบบที่มันแก้ไขไม่ได้ ที่เขาเสนอขึ้นมา 
อันนี้ได้มอบให้ ผอ.กองช่างกับเจ้าพนักงานประปาแก้ไขอยู่ เรื่องนี้เป็นปัญหา 
เรื่องน้ํา อันนี้นําเรียนท่านประยงค์ว่าผมกําลังดูแลทุกตัวให้เข้าไปสู่ในระบบ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเสร็จทุกตัวแล้ว ผมก็
จะให้เขาทําหนังสือไป สอบถามความพึงพอใจของประชาชน เมื่อสองสามวันนี้
ก็เกิดปัญหา บ้านท่าสินธุ์ท่าสีดาบ้านท่าแสง ผมก็ได้ไปกํากับดูแลอยู่ แต่ปัญหา
มันเกิดขึ้นก็คือขอนําเรียนท่าน ที่ประชุม นําเรียนท่านสมาชิกทุกท่าน นะครับ
ว่ามันหมักหมมมานานมันไม่ได้รับการแก้ไข วันนี้พวกเราเข้ามา ก็เป็นการมา
เริ่มต้นใหม่ ผมก็หวังว่าพวกท่านเข้าใจอยู่นะครับ ผมพยายามจะทําทุกเรื่อง วัน
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ไหนที่นําเรียนที่พวกเราได้แถลงนโยบายว่า สิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชน ประชาชนยังเดือดร้อนอยู่พวกเราต้องช่วยกันผมทําคนเดียวไม่ได้
หรอก เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆพวกถ้าต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันถ้ามีปัญหาเราก็
ปรึกษาหารือกัน พวกเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เราจะแก้ไขปัญหายังไง 
ให้พวกท่ีอยู่ข้างนอกคือประชาชน ความสุขความสบาย อันนี้ก็ขอนําเรียนว่า
กําลังดําเนินการอยู่ครับ ส่วนเรื่องที่สามครับเรื่องหนองขี้เหล็ก ผมได้
ดําเนินการทั้งหมด เจ้าหน้าที่งบประมาณมาก็เข้ามาดูแล้วลงไปดูพ้ืนที่ด้วยกัน
เขาบอกว่า อย่าไปขุด แต่ตอนนี้ ลงไม่ได้เพราะว่าราษฎรประชาชนก็ได้ทําข้าว
เขาไม่ยอมให้รถเราไปเหยียบ ก็เลยโอกาสต่อไป ถ้ามันเสร็จจากเกี่ยวข้าวเรา
ค่อยดําเนินการต่อ หรือว่าถ้าจําเป็นจริงๆน้ํามันท่วมมันขังจริงๆ ก็ต้องมีความ
จําเป็นต้องไปขุด ก็จะได้ดําเนินการในเรื่องงบประมาณ ในครั้งต่อไปขอนําเรียน
ที่ประชุมครับ ขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   ครับ ขอบคุณท่านนายก ที่ได้อภิปราย ท่านประยงค์เข้าใจนะครับ 
ประธานสภา   ญัตติต่อไปนะครับ ท่านจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์ ขอเชิญครับ 
นายจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์   เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ   ประชุมทุกท่านกระผมนายจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วันนี้ 

ผมมีเรื่องนําเสนอสักสองสามเรื่องครับ เรื่องแรก ถนนสายวังยูง บึงวิชัย 
ระยะทางหนึ่งกิโลเมตรนี้เสนอให้ตรงที่ ทางไปวิชัยมีถนนคอนกรีตเข้าไปแล้ว
ประมาณ 100 เมตร ก็เลยอยากนําเรียนท่านประธาน เสนอต่อท่านนายกนะ
ครับว่า อนาคตต่อไปนั้นเราอยากจะได้ คสล.ครับ ทางไปบึงวิชัย ต้นไม้ที่มันรก
ร้าง พี่น้องประชาชนใช้ถนนเส้นนั้นเยอะครับ มีบ่อปลาบ่อกุ้งเกิดขึ้นมาอยู่สอง
สามบ่อ พ่ีน้องเขาฝากมามากมายนะครับ ส่วนเรื่องที่สองครับ ถนนเส้น
เดียวกันครับเส้นทางที่ท่านขออนุญาตท่านประยงคท์ี่เสนอไปแล้ว ผมก็ขอเสริม
นิดหน่อย ทางเข้าบ้านกุดอ้อทางเข้าบ้านท่าแสงเลี้ยวซ้ายตรงไป บ้านหนองทุ่ม 
เส้นนี้นะครับภาพรวมก็คือลูกรังล้วนๆนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ขอเป็นขอ คสล.นะ
ครับ ส่วนเรื่องท่ีสามก็คือเรื่องเดิมที่เสนอไปแล้ว เรื่องของเทศบาลเรานะครับ
ท่านนายกก็ได้ลงไปดูแล้วนะครับว่าควรปรับปรุง ควรจะอนุเคราะห์ให้กับพ่ีน้อ 
ชาวตลาดเทศบาลเรา ห้องน้ํา บริเวณลานหน้าตลาดนะครับ เราก็น่าจะได้รับ
การดูแล เพิ่มเติมอีกด้วย ส่วนอีกเรื่องครับ ถนนสายกุดอ้อ เข้าบึงวิชัยนะครับ 
หลังดอนตาปู่นะครับ ก็จะคล้ายๆเส้นเดียวกับเส้นวังยูงบึงวิชัยนี่แหละครับ
เชื่อมโยงกันแต่คนละหมู่บ้าน ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะได้ คสส.เพ่ือความ
สะดวกของพ่ีน้องประชาชนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอบคุณท่านจรวยนะครับ ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
ประธารสภาฯ 
ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์   เรียนท่านสมาชิกอย่างที่ท่านได้เสนอนะครับ เรียนท่านประธาน
นายกเทศมนตรี   และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ในส่วนแรกมันคล้ายๆกัน ผมก็เลย 

แก้ไขเฉพาะหน้าในเรื่องสอบเขตไปแล้ว ในเรื่องถนนที่มันอยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลของเรา อย่างถนนสายวังยูงบึงวิชัย เราก็ได้สอบเขตไป
แล้ว ผมก็ได้มอบให้รองนายกได้ไปกํากับดูแล เพราะว่าผมได้ประสานกับ อบจ 



๒๔ 

 

ท่าน อบจ.ท่าเกรียงศักดิก์็ได้มอบรถมาให้ ก็ได้ดําเนินการไปแล้วครับท่าน และ
หลายๆเส้นที่เราได้รับความเดือดร้อนนะครับ เพราะว่ารถ อบจ เขาจะแบ่ง
เวลาให้ว่าตําบลแต่ละตําบล ส่วนตําบลเราเขาก็ให้เต็มที่ แต่ว่ามันก็อาจจะไม่
สมบูรณ์เท่าที่ควรเท่าไหร่แต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปแล้วนะครับ ใน
เรื่องท่ีท่านเสนอว่าในอนาคต มันก็คงไม่คิดต่างกันหรอกครับ พวกเรามาพัฒนา
มาแก้ไข ปัญหา ถ้าส่วนในเรามีงบประมาณก็จะทําได้เราตั้งไว้ในเทศบัญญัติเรา
ก็ทํา แต่ถ้ามันนอกเหนืออํานาจหรือว่าเกินศักยภาพ ผมก็ต้องของบประมาณ
ในส่วนกลาง งบประมาณท่ีเรามีอยู่ ก็จะตราเขาในเทศบัญญัติ ในปีต่อไปนะ
ครับแต่ส่วนไหนที่มันเกิน ผมก็จะทําแผนงานโครงการ บรรจุเข้าแผนเพิ่มเติม
นะครับ ในส่วนนี้ผมดําเนินการไปแล้วนะครับ ถนนทุกสาย ที่ท่านเสนอก็
คล้ายๆกัน ขอเชิญท่านผอกองช่างได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายอิสระ  ระวาดชู  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผูเ้ข้าร่วม 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ประชุมทุกท่านกระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง นําเรียนชี้แจงนะ 

ครับ เส้นวังยูงบึงวิชัย ผ่านทางวัดป่าแดนนาบุญนะครับขอนําเรียน ท่าน สท.ที ่
กระทู้ถามคือเราสามารถทําได้เฉพาะเขตในพ้ืนที่เราเขตเรามันจะแบ่งกันใน 
ลําน้ําพานกับบึงวิชัย เพราะว่าออกจากวัดป่าแดนนาบุญ ไม่ไกล จากนั้นก็จะ
เป็นเขตบึงวิชัย คือเราไม่มีอํานาจที่จะไปทํา แต่ถ้าจะทําเราต้องทําเอ็มโอยู
ร่วมกันเพราะว่ามันเกินภาระหน้าที่ อาจจะไม่ไกลนะครับถ้าเราทําได้ผมขอนํา
เรียน มันจะไม่ถึงคลองชลประทานถ้าถนนเส้นนี้ เพ่ือนที่เราไม่จับถึงแค่ลําน้ํา
ปาว มันจะมีตั้งแต่ที่ตั้งไม่สามารถที่จะจับพิกัดได้นะครับว่ามันออกตรงไหน 
เพราะว่าออกจากวัดป่าแดนนาบุญไม่ไกลนะครับ สําหรับถนนกุดอ้อ โคกคอน
นะครับ อย่างที่ท่านก็เป็นเรื่องเดียวกันกับท่าน สท.ประยงคน์ะครับ เราก็ได้
จัดทําโครงการไปแล้วนะครับ แล้วอีกเส้นท่าแสงโคกคอน เราจะใช้เงินเหลือ
จ่าย ดําเนินการทําจากบ้านโคกคอน คลองชลประทานบ้านโคกคอน เข้าถึง
กุดไฮเลยนะครับ ท่อระบายน้ําที่ ก็จะทําผมคิดว่าก็ไม่น่าจะเกินสามเดือน ก็
น่าจะเห็นเป็นถนนนะครับ ก็งบประมาณเดียวกัน จากทุ่งสว่างที่ สท.บุญจันทร์ 
ได้กระทู้ถามนะครับ อันนี้คือเรื่องของงบประมาณนะครับ สําหรับอีกเส้นหนึ่งก็
คือกุดอ้อบึงวิชัยนะครับ เส้นนี้ เราได้ดําเนินการของบประมาณไปที่กรม
ส่งเสริมแล้วนะครับ ในปีงบประมาณ 5656 ครับ ก็คือในปีหน้านะครับเส้นนี้ 
เราได้ดําเนินการขอไปแล้วครับผมขอบคุณครับ 

ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์   ครับขอขอบคุณท่าน ผอ.กองช่าง ท่านจรวยก็คงข้าใจนะครับ นายกเทศมนตรี
   ส่วนไหนที่พวกเราได้เห็นปัญหาร่วมกัน ก็พยายามเรียนแล้วว่าอันไหน ที่มัน 

เกินกําลังของพวกเรา ผมก็จะจะเป็นโครงการแบบนี้แหละครับ ของบส่วนกลาง 
อย่างถนนบึงวิชัยที่มันเหลืออีกยี่สิบสามสิบเมตรนี้ ผมก็บรรจุเข้าเทศบัญญัติ
เพ่ือเราจะได้ดําเนินการให้มันจบๆ แต่ส่วนที่มันเหลือไปก็จะทําเรื่อง เข้าไปถาม
เรื่องทําเอ็มโอยูกับเทศบาลข้างเคียงดําเนินการครับ อันนี้ผ่านนะครับขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอบคุณท่านนายกฯครับ ท่านต่อไปนะครับยื่นญัตติของท่านสมาชิก 
ประธานสภาฯ   ท่านนิคม จับตะเฆ่ครับ  
 



๒๕ 

 

นายนิคม จับตะเฆ่  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายนิคม จับตะเฆ่ สมาชิกสภา 

เทศบาล เขต 1 ขอเสนอญัตติ สามเรื่องนะครับ การก่อสร้างถนนดินที่คุ้มโพธิ์
ทอง บ้านทุ่งสว่างหมู่ 16 ไม่ทราบว่าจะเป็นเส้นเดียวกันกับท่าน สท.บุญจันทร์
ไหมครับผมก็ไม่แน่ใจ ถ้าเส้นเดียวกันก็ฝากไว้อีกนะครับว่าชาวบ้านก็ต้องการที่
จะเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วถ้าเป็นเส้นเดียวกันก็ผ่านไปเลยนะครับ เรื่องที่
สองคือว่างท่อระบายน้ําของบ้านโคกคอนหมู่ 12 เส้นหนองเบ็น หนองเบน็นี้
เป็นถนนคู่ขนานทางบ้านเรียกร้องว่าอยากจะข้ามคลอง มันจะมีความสะดวกที่
ไปมาหาสู่กันได้ง่ายเพราะว่าถ้าจะมาหากันก็จะต้องออกมาอีกเส้นหนึ่งแล้วก็
ต้องโค้งไปอีกยาวไกล เพราะวันนั้นสมาชิกทุกท่านลงพื้นที่ก็คงจะเห็นกันนะ
ครับว่ามันเป็นเส้นคู่ขนานถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้วางท่อระบายน้ําแล้วก็กลบดิน 
เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้ข้ามได้สะดวกนะครับเพ่ือที่จะได้ไปมาหาสู่หรือ
เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ ตอนนี้เขาอยากได้ลูกรังไปช่วยเพื่อให้ถนนไม่
เป็นร่องนะครับให้เดินทางได้สะดวกนะครับอันนี้ก็คือส่วนของหนองเบ็นบ้าน
โคกคอน   ต่อไปเป็นเครื่องที่สาม เรื่องร่องระบายน้ําบ้านกุดอ้อหม ู4 จากบ้าน
ปลัดสมบัติ นันรื่น ถึงบ้านนางชลธิกาน  อ่อนสําอาง ระยะทางหนึ่งร้อยเมตร 
ถ้าฝนตกคราวใดน้ําก็จะท่วมถึงไหน บ้านของชาวบ้านเลยนะครับ เพราะว่าไม่มี
ร่องระบายน้ําเลย ระบายน้ําไม่ได้เลยนะครับ คือบ้านกุดอ้อนี้ร่องระบายน้ําไม่มี
เลย มีนิดเดียวที่หน้าวัดนะครับ อยากให้เข้าไปสํารวจ แล้วก็จะทําเป็นร่องระบายน้ํา 
ครับ ทั้งหมดนี้ถ้ามันมีในแผนและเข้าในเทศบัญญัติปีครับ ขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ครับขอเชิญท่านนายกฯครับ 
ประธานสภาฯ 
ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์   ครับเรียนประธานที่เคารพผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ คือเรื่องที่
นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกได้เสนอนะครับ ในส่วนของข้อที่หนึ่ง ถนนดินก็คงเป็นเรื่องเดียวกัน 

นะครับ ผมให้กองช่างรับผิดชอบไปและลงไปตรวจสอบดูว่าเราจะเอาเขาใน
ปีงบประมาณปีต่อไป จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่ ให้ลงไปดูว่า
สภาพหน้างานมันเป็นยังไงนะครับ นําเรียนผู้ที่เสนอก็คงเป็นเรื่องเดียวกัน เรา
พยายามที่จะแก้ไขให้ทุกเรื่องนะครับ มอบกองช่างไปนะครับ เรื่องที่สองเป็น
หนองเบ็นผมเป็นคนไปทําถนน ลงลูกรังแต่ว่าปัญหาตัวนี้ เดี๋ยวคงให้ท่าน ผอ.
กองช่าง ให้นายช่างสํารวจลงไปตรวจสอบดูว่า อย่างที่ท่านเสนอมามันอยู่จุด
ไหน แล้วก็ มันเป็นไปได้หรือเปลี่ยนไปไม่ได้ ส่วนการที่จะดําเนินการต่อไปยังไง 
ก็ให้มาเสนอผมในครั้งต่อไป ถือว่ารับทราบนะครับ ในเรื่องที่สาม บ้านกุดอ้อม
อบกองช่างเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าสิ่งที่ท่าน ได้เสนอขึ้นมาเราไป
ตรวจสอบดูว่าให้ลงไปดูพ้ืนที่ มันเกี่ยวข้องยังไงก่อนเดือดร้อนยังไง เพ่ือเราจะ
ได้บรรจุเข้าในแผน เทศบัญญัติในปีต่อไปนะครับ นําเรียนที่นําเรียนท่านผู้ที่
เสนอเข้ามาได้รับทราบนะครับ สําหรับตัวกระผมก็ได้นําเรียนเบื้องต้นนะครับ 
ขอบคุณครับ 
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นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ครับท่านนายกก็ได้ ชี้แจงแล้วนะครับ ครับสมาชิกท่านใดจะเสนอ
ประธานสภาฯ   เพ่ิมไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ ก่อนจะเข้าระเบียบวาระการประชุม 
    ถัดไป ผมขอพักการประชุมชั่วคราว 60 นาทีเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน  

และเริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. พักการประชุมครับ 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ  เรื่องกระทู้ถาม  
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่าน สมาชิก ท่านนิคม จับตะเฆ่ ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ   ท่านนิคมเจ้าของกระทู้ครับ 
นายนิคม  จับตะเข้  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายนิคม จับตะเฆ่ สมาชิกสภา 

เทศบาล เขต 1 มีกระทู้ที่จะถามเรื่องของในเทศบัญญัติตามที่ได้ดูเทศบัญญัติ
มันมีโครงการหลายๆโครงการที่ยังไม่ได้ทําตามที่ลงพ้ืนที่ ก็เลยอยากจะถามว่า 
มีงบประมาณที่จะมาดําเนินการหรือไม่ หรือไม่มีงบประมาณ ก็อยากจะทราบ
ครับ ข้อ 1.นะครับ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหน้า 92 หน้า 94  
ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติทุกโครงการได้มีการดําเนินการหรือยังถ้าอย่างเพราะเหตุ
ใด ยกตัวอย่างนะครับ อย่างที่บ้านฝายแตกถนนคคอนกรีตเสริมเหล็กก็ยังไม่ได้
ทํานะครับ คืออยากทราบว่าจะมีงบประมาณดําเนินโครงการ ดําเนินงาน
หรือไม่อันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับ ข้อที่สองแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ หน้า 91 นะครับ มันเป็นเกี่ยวกับงานต่างๆ ช่วงนี้มีโรคระบาดของ
โรคโควิด อาจจะไม่ได้จัด งบประมาณที่ตั้งไว้ถ้ามันไม่ได้ทํา หรือมีเงินเข้า
มาแล้ว สามารถโอนจ่าย ไปทําอันที่เราจําเป็นก่อนได้ไหม แล้วก็ข้อที่สาม 
หมวดค่าใช้สอยวัสดุหน้า 86 ข้อ 3.2  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 508,800 บาท 
จะเป็นการลงลูกรัง ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนเส้นทาง ถ้ามีงบประมาณแล้วก็อยากให้
ลงลูกรังเลยนะครับ คือ ข้อที่ 3.3 และข้อ 3.4 อยากให้พิจารณานะครับ เรื่อง
ที่ 4 คืออยากจะถามเรื่องเงินสะสมปัจจุบันนี้มีอยู่เท่าไหร่สามารถนําออกไป
ใช้ได้เท่าไร อันนี้คืออยากรู้ว่าเผื่อมีโครงการที่อยากจะทําเร่งด่วนเราสามารถท่ี
จะเอาออกมาใช้ได้ไหม อันนี้เรื่องเงินสะสมครับ  ขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ขอเชิญท่านผู้อํานวยการกองช่างครับ  
ประธานสภาฯ     
นายอิสระ  ระวาดชู   เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ประชุมทุกท่านกระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง แผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าเก้าสิบสองถึงหน้าเก้าสิบสี่ ของกองช่างนะครับ
นี่เป็นแผนงานอุตสาหกรรม ของ เทศบัญญัติ 2564  เราตั้งโครงการไว้ 11 
โครงการนะครับ ผมขออนุญาตเรียงตามโครงการเลยนะครับ โครงการแรก คือ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านฝายแตกนะครับ โครงการนี้งบประมาณ 120,000 
บาท อยู่ในระหว่างขออนุมัติก่อสร้าง อยู่ในขั้นตอนของการจัดทํารูปแบบ
รายการ  1.2 กค็ือโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแพง ซอยนาง
สมบัติ ก็อยู่ในรูปแบบการจัดทํารายการนะครับ งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
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128,000 บาท โครงการที่ 1.3  เป็นโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยูง หมู่ที่ 5  อยู่ดํารงอยู่
ระหว่างการดําเนินหาผู้รับจ้าง โครงการนี้งบประมาณตั้งไว้ 456,000 บาท 
1.4  เป็นโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังเกาะเหล็ก หมู่ที่ 2   งบประมาณก็อยู่ในระหว่างหา
ผู้รับจ้าง งบประมาณท่ีตั้งไว้ 464,000 บาท  1.5 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมว่างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนแพง หมู่ที่ 6  ตั้งไว้ 247,000 บาท อันนี้เรายังไม่มีงบประมาณเรายังรอ
งบประมาณอยู่ ครับ  1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านท่าแสง ซอยนาง
บรรจง อยู่ระหว่างการจัดทําแบบรูปรายการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 107,000 
บาท 1.7  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเมือง หมู่ที่ 10  งบประมาณที่ตั้งไว้ 
123,000 บาท อันนี้ยังไม่มีงบประมาณอยู่ระหว่างรอประมาณ 1.8 โครงการ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเมือง หมู่ที่ 13 งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
111,000 บาท 1.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านน้อยดอนกระต่าย 
หมู่ที่ 14 งบประมาณท่ีตั้งไว้ 87,000 บาท บ้านน้อยดอนกระต่ายนี้ก็อยู่ใน
ระหว่างก่อสร้าง รองบประมาณ  1.1. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเกาะเหล็ก หมู่ที่ 2 งบประมาณที่ตั้งไว้ 38,000 
บาท  อันนี้ก็อยู่ระหว่างรองบประมาณครับ  1.11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝายแตก หมู่ที่ 3 งบประมาณท่ีตั้งไว้ 162,000 
บาท อันนี้ก็อยู่ระหว่างรองบประมาณครับ คือฝายแตกมี 2  ชอยนะครับ  คือ
ซอยที่เราจะไปดําเนินการคือชอยกลางบ้านนะครับ อยู่ระหว่างดําเนินการคือ 
5 โครงการนะครับ คือ คสล. 3 ร่องระบายน้ํา 2 นะครับที่เหลืออยู่ระหว่างรอ
งบประมาณนะครับ อันนี้คือแผนงานอุสาหกรรมและแผนงานโยธาธิการครับ 
ในประเด็น ข้อ 3 ค่าใช้สอยหมวดค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 508,800 บาท อันนี้ใช้ไปแล้ว 167,000 บาท มียอด
คงเหลือ 341,800 บาท คือเราใช่ไปในส่วนของค่าซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เราใช้ไปประมาณเดือนมีนาคมนะครับ 92,000 บาท นะครับ 
แล้วประมาณช่วงเดือนเมษายนนะครับคือค่ากําจัดวัชพืช 78,500 บาท เลย
เหลืองบประมาณ 341,800 บาทนะครับ ในส่วนของกองช่างก็ได้ตอบกระทู้
ของท่านนิคมนะครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ขอบคุณท่าน ผอ.กองช่างก็ได้ชี้แจงแล้วนะถ้านิคมมีอะไรจะ
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมไหมครับ 
นายนิคม   จับตะเข้    ครับผมก็เป็นที่ได้รับทราบแล้วนะ โครงการต่าง ๆ ก็จะรอดําเนินการ  
สมาชิกสภา แต่ละโครงการก็ไม่มีเงินเข้ามาเราก็จะรอเงินนะครับ  
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ครับสําหรับกระทู้เรื่องที่ 3 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม เชิญ ผอ. 
ประธานสภาฯ   กองการศึกษาครับ 
นางพรพิมล เหลืองละออ   เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ผู้อํานวยการกองศึกษา  ประชุมทุกท่านนางพรพิมล  เหลืองละออ ผู้อํานวยการกองการศึกษาขอตอบ 
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กระทู้ถามของท่านนิคม จับตะเฆ่นะคะขออนุญาตที่เอ่ยนามท่าน ซึ่งท่านได้
ถาม งบประมาณแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการหน้า 91 ในช่วงมี
โรคระบาดโควิดได้มีการดําเนินงานต่างๆหรือไม่และงบประมาณยังอยู่ไหมหรือ
โอนแล้วโอนไปทําใช้อะไรนะคะ ดิฉันขออนุญาต ที่ละหัวข้อในหน้า91นะคะ 
ซึ่งจะมีอยู่สองแผนงาน แผนงานแรกแผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ก็
จะมีอยู่ 3 โครงการ งบดําเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1. 
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ต้ังงบประมาณไว้ 40,000 บาท 
ช่วงเวลาจัดก็จะอยู่วันที่ 13 -16 เมษายน อยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด
ยังไม่ได้ดําเนินการและงบประมาณยังคงเหลืออยู่เหมือนเดิม 2.  โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน งบประมาณท่ีตั้งไว้ 15,000บาท ยังไม่ได้
ดําเนินการและงบประมาณยังคงเดิม  3. โครงการงานประเพณีตบประทาย
ประจําปี งบประมาณที่ตั้งไว้ 60,000 บาท ซึ่งระยะเวลาดําเนินการประมาณ
เดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีก็อยู่ในระบาดโรคระบาดโควิดยังไม่ได้
ดําเนินการและงบประมาณยังคงเดิม แผนงานที่ 2. ก็จะเป็นแผนงานของงาน
กีฬาและนันทนาการก็จะมี 2 โครงการ 1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติดตั้งไว้ 100,000 บาท ระยะเวลาในการ จัดเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดจึงไม่ได้มี
การดําเนินงานและงบประมาณยังคงเดิม 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
ทําการแข่งขันกีฬาอปท. กีฬาอําเภอเมืองสัมพันธ์จํานวน 50,000 บาท ยัง
ไม่ได้ดําเนินการและงบประมาณยังคงเดิม สรุปต่อโครงการที่ตั้งไว้5โครงการ  
สรุปก็คือ จากสถานการณ์โควิดระบาด งบประมาณนี้ยังคงเดิม  ขอบคุณค่ะ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ครับ ท่านนิคมมีอะไรอีกไหมคะ 
ประธานสภาฯ 
นายนิคม  จับตะเฆ่  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายนิคม จับตะเฆ่ สมาชิกสภา 

เทศบาล เขต 1 ครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับคําตอบนะครับ 
คําตอบก็คืองบประมาณต่าง ๆ ที่ไม่ได้จัดงาน ก็คงจะเหลือไว้ทุกๆ โครงการ 
และโรคระบาดที่มีตอนนี้ยังไม่หยุดระบาดไปเรื่อยๆ เราคงคิดว่างบประมาณเรา
คงไม่ได้ใช่ไม่ได้จัดงาน แต่ก็จะถามว่างบประมาณต่างๆที่เหลื่ออยู่เราโอนไปทํา
สิ่งที่มันจําเป็นกว่าหรือโครงการที่เร่งด่วนโอนพวกนี้ไปทําประโยชน์อย่างอ่ืนได้
ไหมอันนี้ขอเรียนถามนะครับ  

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ขอบคุณมากครับท่านนิคม ใครจะเป็นคนตอบครับ ขอเจ้าหน้าที่ 
ประธานสภาฯ   งบประมาณครับ 
นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ปลัดเทศบาล   ประชุมทุกท่านดิฉันนางสาวรัชดา ศรีสว่างวงศ์ ปลัดเทศบาล ขออธิบายในเรื่อง 

ของงบประมาณท่ีเหลือจากโครงการของกลางกองการศึกษาทุกโครงการที่ยัง
ไม่จัดทํานะคะ หรือจะทําแล้วเหลือจ่าย มันจะเป็นตัวเลขทุกครั้ง ที่ค้างเป็น
ยอดคงเหลือแต่ที่นี่ถามว่าโอนย้ายไปทํารายการอ่ืนได้ไหมได้นะคะ แต่ว่าเรามี
ปัญหาที่ว่า เรามีงบประมาณที่เป็นตัวเลข ก็คือตัวเงินจริงๆนะคะของเรา 
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งบประมาณยังเข้าไม่ครบตามรายการตั้งไว้ ที่เราตั้งรับไว้ ยังขาดอีกอยู่
ประมาณยี่สิบกว่าล้าน มันยังมีปัญหาว่าถึงแม้ว่าเราจะโอนมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ก็เกรงว่ารายการที่เราโอนไปจะไม่สามารถทําได้ เนื่องจากว่า
ตอนนี้แนวทางในการนําเสนอ เรื่องของงบประมาณ ของท่านผู้บริหารก็จะต้อง
รายงานวันต่อวันนะคะ วันนี้เงินเราเข้าเท่าไหร่ สามารถจ่ายอะไรได้บ้าง ก็คือ
ค่าตอบแทน เงินเดือน เราก็ยังเป็นรายเดือนอยู่ ขณะนั้นเกรงว่า ที่ท่านจะโอน 
เนื่องจากรายการที่เราจะโอนกองช่าง มีอยู่สี่ถึงห้าโครงการที่เรายังไม่
ดําเนินการ เราจึงไม่สามารถดําเนินการได้ ถ้าหากว่าสามารถดําเนินสามารถ
ดําเนินการได้ ก็จะเป็นผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาในเรื่องของการโอน ก็ขอตอบ
ท่านสมาชิกเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ 

ด.ต.สมคิด นันทสมบรูณ์  ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตเพิ่มเติม ในส่วนที่ได้นําเรียนท่าน
นายกเทศมนตรี   สมาชิกท่ีเคารพ ให้พวกท่านได้ทราบอย่างที่ท่านปลัดได้นําเรียนที่ประชุม 

ตอนนี้ผมพยายามที่จะดูว่าประมาณ ผมให้รายงานผมวันต่อวันนะครับ 
อย่างไหนเทศบัญญัติที่ท่านได้นําเรียนถามท่ีประชุมว่าจะสามารถดําเนินการได้ 
ผมพยายามที่จะดู ตอนนี้มันมีแต่ตัวเลขให้ท่านเข้าใจ อย่างที่ผมเข้ามานี้ ผมก็
เข้ามาดูว่างบประมาณกับตัวเลขมันสมดุลกันหรือไม่ มีแต่ตั้งไว้เขาเรียกว่า
ประมาณการ เมื่อประมาณการไว้อย่างนี้ตัวเลขมันก็จะตั้งไว้แต่ว่าโครงการที่
เราบรรจุ เข้าไปในเทศบัญญัติ เราก็ใส่เข้าไปตามตัวเลข อันนี้ใช้ได้เท่าไรอันนี้
ใช้ได้เท่าไร เงินเข้ามาเท่าไหร่ เขียนทุกวันผมต้องรู้ว่าเงินเข้าเท่าไหร่ และจะ
ใช้ได้เท่าไหร่นะครับ แต่นี่โครงการที่ผมได้ เชิญผอกองช่างมา มาคุยกัน 
ประเดน็ไหนที่มันอยู่ในเทศบัญญัติมันเหลือเวลาอีกสามเดือน ผมก็จะเชิญมาว่า 
ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณท้ังกองคลัง ผอ.ช่าง มาดวู่าโครงการที่บรรจุไว้ ใน
แผนงานนี้ มันจะทําอะไรได้บ้าง นําเรียนให้ที่ประชุมได้เข้าใจแต่ตอนนี้
โครงการที่มีอยู่ผมก็พยายามที่จะทยอยออกนะครับ สมมติว่าลงบ้านไหนผมก็
จะให้ทางผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งไปทางพวกเราทราบ อันนี้ขอนําเรียนที่ประชุมครับ
แต่ตอนนี้ก็มีแต่ประมาณการ อย่างที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้นําเรียนนะครับ 
ผมเข้ามาผมก็เห็นปัญหาต่างๆ เพราะปีนี้ก็ปัญหาหลายๆด้าน รัฐบาลก็อย่างที่
ท่านได้รู้อย่างวันนี้ก็กาฬสินธุ์เจอศึกหนัก โควิดเข้ามา กุฉินารายณ์เขาวง 
กาฬสินธุ์นะครับ แต่ว่าปัญหาตามพวกเรามาก็คือ เรื่องนี้แหละมันติดขัดไป
หมดรัฐบาลก็เรื่องงบประมาณปีนี้ผมก็จะถ้ามันเข้าตามนี้ผมก็ทําได้หมด นะ
ครับ ครับคงเข้าใจนะครับขอบคุณครับ  

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ครับท่านนิคม คงจะเข้าใจแล้วนะครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนิคม  จับตะเฆ่   ครับ เหลือเงินสะสม และเหลือข้อที่ 5 แผนงานสาธารณสุข ที่ตั้งไว้  
สมาชิกสภาฯ   250,000 บาท ครับ 
นางพรทิวา พิสุราช  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ผู้อํานวยการกองคลัง  ประชุมทุกท่านดิฉันนางพรทิวา พิสุราช ผู้อํานวยการกองคลัง ก็ขอตอบ 

ยอดเงินสะสม เงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คงเหลือ 
20,025,013.81 บาทนะคะ หักฝาก กสท. 3,274,237.62 บาท  
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คงเหลือเงินสะสม 16,750,776.19 บาท หักค่าใช้จ่ายด้านงานบุคคล 3 
เดือน งบบุคลากร 2,000,000*3  ก็เป็นเงิน 6,000,000 หักค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร และกรณีท่ีมีสาธารภัยขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ตามเทศบัญญัติ ปี 
2564 เป็นเงิน 6,355,280 บาท และมีเงินสะสมคงเหลือสามารถใช้ได้ 
4,395,496.19 บาท คือยอดที่สามารถใช้จ่ายได้ในปีงบประมาณ 2564 นะ
คะ ก็ขอตอบเรื่องเงินจ่ายขาดเงินสะสม ขอบคุณค่ะ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ท่านนิคม มีอะไรจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับเรื่องเงินสะสม 
ประธานสภาฯ 
นายนิคม จับตะเฆ่   เหลือข้อที่ 5 นะครับแผนงานสาธารณสุขครับ ประเภทค่าบํารุงรักษา  
สมาชิกสภาฯ   ที่ตั้งไว้ 250,000 บาท ครับ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ขอเชิญผู้อํานวยการสาธารณสุขครับ 
ประธานสภาฯ  
นางสาวสุกัญญา  แดนกาไสย์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประชุมทุกท่านดิฉันนางสาวสุกัญญา  แดนกาไสย์ นักวิการสาธารณสุข

รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ขอตอบกระทู้ถามของท่านนิคม  จับตะเฆ่ 
แผนงานสาธารณสุข ประเภทถ้าบํารุงรักษาซ่อมแซมค่าครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อ่ืน ตั้งไว้ 250,000 บาท ใช้ไปแล้ว 199,567 บาท คงเหลือ 50,433 บาท 
โดยมีรายละเอียด ตามจ่ายดังนี้ค่ะ ข้อ 1. ค่าซ่อมบํารุงรถขยะหมายเลข
ทะเบียน 81-6311 เป็นเงิน 128,977 บาท ค่าซ่อมบํารุงรถขยะหมายเลข
ทะเบียน 82-1222 เป็นเงิน 34,470 บาท ข้อ 3.  ค่าซ่อมบํารุง 
รถพยาบาลฉุกเฉินเป็นเงิน10,740 บาท ข้อ 4.  ค่าซ่อมบํารุงค่าครุภัณฑ์
เครื่องตัดหญ้า 1,400 บาทข้อ 5. ค่าซ่อมบํารุงครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
21,380 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น199,567 บาท และมียอดคงเหลือ 
50,433 บาท  ขอนําเรียนที่ประชุมเท่านี้ค่ะ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ครับ ท่านนิคมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ  
ประธานสภาฯ 
นายนิคม จับตะเฆ่   ครับไม่มีครับขอบคุณมากครับ 
สมาชิกสภา 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ครับก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับต่อไปกระทู้ ของท่านบุญจันทร ์
ประธานสภาฯ   มาศงามเมือง ขอเชิญครับ 
นายบุญจันทร์  มาศงามเมือง  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายบุญจันทร์ มาศงามเมือง สมาชิกสภา 

เทศบาลเขต 1 ผมมีเรื่องขอกระทู้ถาม ผมมีเรื่องที่อยากจะเรียนถามคณะ
ผู้บริหารว่า โครงการปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นเทศบัญญัติงบประมาณปี2564 
มันมีอยู่3โครงการนะครับ อยากจะรู้ว่าเราจะดําเนินการไปเลยหรือว่าต้อง โอน
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงไหม หรือต้องดําเนินการไปเลยเพราะว่าโครงการทุก
โครงการ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้หมดทุกโครงการแล้วนะครับ คือมีถนน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 หมู่บ้าน มีอยู่ 6 โครงการ ถ้า 
ต้องทําไปเลยหรือต้องรองบประมาณใหม่ และก็มีโครงการที่ 2 คือ โครงการ
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ร่องระบายน้ํา 4 หมู่บ้าน มีอยู่ 5 โครงการ โครงการที่ 3 คือโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟ พร้อมสวิตช์ทุกจุด มีอยู่ 6 หมู่มีอยู่ 9 
โครงการ อันนี้ทุกรายการทุกโครงการมีงบประมาณตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว 
อยากจะทราบว่า เราจะดําเนินการต่อไปเลย หรือต้องรอ ขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอบคุณท่านบุญจันทร์ ครับขอเชิญท่านนายกฯครับ 
ประธานสภาฯ 
ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์   เรียนท่านประธานท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอ
นายกเทศมนตรี   ตอบกระทู้ของท่านบุญจันทร์นะครับท่านบุญจันทร์ครับผมขออนุญาตไม่ได้ 

ตําหนินะครับพูดเพ่ือให้เป็นบรรทัดฐานเพื่อให้เราจะได้เข้าใจง่ายๆ อย่างที่ท่าน
กระทู้ถามมามันมีอยู่3โครงการ 3เรื่อง ผมก็เลยต้องเดาเลยว่ามันต้องอยู่ในเทศ
บัญญัติ เพราะอย่างท่านเรื่องที่หนึ่งท่านเขียนว่าโครงการก่อสร้าง คสล. 5หมู ่
ให้ท่านแยกรายละเอียดว่า มีอะไรบ้างนะครับ หรือว่า อยู่ท่านจะเขียนว่าอยู่ใน
เทศบัญญัติ เพ่ือให้พวกเราไม่ต้องไปค้นหา นะครับ อันนี้ไม่ได้ตําหนินะครับเพ่ือ
การแก้ไขของเรา ก็เหมือนกันที่โครงการที่เราเสนออันนี้ผมคาดเดาว่ามันบรรจุ
อยู่ในเทศบัญญัติ ผมเปิดดูแล้วโครงการที่ท่านเสนอนําเรียนเมื่อสักครู่นี้ 
เพราะว่าตัวนี้ผมก็ได้ เอาส่วนเกี่ยวข้อง คุยกันว่าเงินมีเท่าไหร่ โครงการไหนที่
เราจะเอาเงินเข้าไปใส่โครงการ เงินมาหรือยัง มันมีแต่ตัวเลข ตัวเงินมารึยังถ้า
เงินมาแล้วผมก็จะเอาใส่โครงการเข้าไปก็จะออกไปตามที่ท่านเสนอมา ยัง
โครงการที่1ถนนโครงการ คสล.5หมู่บ้าน ผมว่ามันแล้วผมต้องกลับไปดูใน
รายละเอียด เทศบัญญัติว่ามันมีหมู่บ้านไหนบ้าง อย่างที่ผอ.กองช่างได้นําเรียน
เมื่อกี้นี้ มีบ้านฝายแตกบ้านโนนแพงบ้านไหนที่แต่ในนี้ไม่มีรายละเอียดผมก็คิด
เอาว่ามันต้องอยู่ในเทศบัญญัติ แต่ว่าถ้ากระทู้ครั้งต่อไป ท่านก็ใส่รายละเอียด
ไปนิดหนึ่งเพ่ือเราจะได้เข้าใจร่วมกันทั้งหมดว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ แต่ขอนําเรียน
ท่านสมาชิกว่า โครงการทุกโครงการที่มันบรรจุในเทศบัญญัติ ที่ผมนําเรียนแล้ว
เมื่อสักครู่นี้ มันก็ต้องผมก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรายงานผมวันต่อวัน 
ครับผมทําอยู่แล้วผมก็จะเอาเงิน ที่มีแต่ตัวเลขให้มันดีตัวเงิน ถ้ามันทําได้สอง
โครงการสามโครงการผมก็จะทํา ก็จะใส่เข้าไปแผนงานเราก็จะระบายออกไป 
แต่ถ้ามันทําไม่หมดในโครงการในเทศบัญญัติเมื่อมันเข้ามาอย่างสิ้นกันยามันก็
อาจจะเข้ามาเงินที่เราประมาณการไว้ เราก็จะทําเรื่องเบิกข้ามปีไป หรือว่าถ้า
จะยังไงก็จะ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรายงานผมก็จะดําเนินการเป็นขั้นตอนไป 
พอเข้าใจนะครับ หรือว่าท่านจะหารือกันแต่ผมนําเรียนอย่างนี้ ถ้าเงินมานะครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ครับก็ได้ทําความเข้าใจกันแล้วนะครับ อันไหนที่ทําได้อันไหนที่ทํา
ประธานสภาฯ   ไม่ได้อันไหนที่ทําทันทําไม่ทันก็จะได้ทําให้สมกับท่ีเขาเสนอนโยบายนะครับ  

มันก็เป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกท่ีต้องสอบถามครับ ท่านบุญจันทร์ คงเข้าใจ
แล้วนะครับครับขอบคุณมากครับ ท่านต่อไป เป็นกระทู้ถามของท่านประยงค์ 
แสงจําปานะครับ ขอเชิญท่านประยงค์ครับ 

ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์   ขออนุญาตท่านประธานครับเรื่องนี้ผมตอบไปแล้วครับ มันเป็นซ้ํากัน 
นายกเทศมนตรี   นะครับท่านประยงค์ครับ ท่านประธานพิจารณาครับ 
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นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ท่านประยงค์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ  
ประธานสภาฯ 
นายประยงค์ แสงจําปา   เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประยงค ์แสงจําปา สมาชิกสภาเทศบาล  
  เข้าใจแล้วครบั ผา่นครับ 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ต่อไปขอเชิญท่านจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์ ขอเชิญเจ้าของกระทู้ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์   เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์สมาชิกสภา 

เทศบาล ครับสําหรับกระทู้ถามผมมีอยู่ซักเรื่องสองเรื่องครับ เรื่องที่หนึ่งนะ
ครับ งบประมาณการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับที่ตั้งไว้ จํานวนตั้งผมไม่ชัด
เท่าไหร่นะครับประมาณห้าแสนนะครับอยากทราบว่าหลังจากท่ีเลือกตั้งเสร็จ
แล้วเงินเหลือบ้างรึเปล่าครับ เรื่องที่สอง เรื่องเงินเดือนของคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําพานหมดวาระ ไปแล้ว ไม่ทราบว่าที่เราตั้งไว้นั้น 
ยังมีคงเหลืออยู่ไว้ไหมครับ ช่วยอธิบายสองเรื่องครับ ขอบคุณครับ  

นายพัฒนาการ  ฆารวพัฒน์  ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ปลัดเทศบาล   ประชุมทุกท่านดิฉันนางสาวรัชดา ศรีสว่างวงศ์ ปลัดเทศบาล ขอมอบให้ 
    หัวหน้าฝ่ายปกครองได้นําเรียนต่อสภาฯค่ะ 
นายพัฒนาการ  ฆารวพัฒน์  เชิญหัวหน้าฝ่ายปกครองครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวสุนันทรา  ผิวทวี   เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ประชุมทุกท่านดิฉัน ดิฉันนางสุนันทรา ผิวทวี หัวหน้าฝ่ายปกครอง ขอ 

ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง ที่ตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บาท 
และโอนเพ่ิม 400,000 บาท รวมเป็น 900,000 บาท วนัที่ 28 มีนาคม 
2564  นะคะ สําหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งโดยมีรายละเอียดดังนี้ ตามท่ี
เทศบาลตําบลลําพานได้ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเป็นเงินจํานวน
900,000 บาท และตามกําหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์- 28 มีนาคม 2564 และตามพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ทางเทศบาลตําบลลําพานได้จัดให้มี
การดําเนินการเลือกตั้งโดยมีค่าใช้จ่ายจริง ที่ใช้เป็นการเลือกตั้งโดยมี
รายละเอียดดังนี้ที่ใช้เป็นการเลือกตั้งโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.ค่าใช้จ่าย ประสานศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง 325,624.80 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําศูนย์ฯ 173,682 บาท ค่าใช้จะค่าใช้สอย
ค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคหนึ่ง151,942.80 บาท 2. ค่าใช้จ่ายประจําหน่วย
เลือกตั้ง ตั้งมีทั้งหมดสิบหกหน่วย เลือกตั้งสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
สามสิบเก้า ค่ะ ค่าตอบแทน กรรมการแบ่งเป็นเขตหนึ่งเจ็ดหน่วยเลือกตั้งเขต
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สองเก้าเป็นเงิน 226,400 บาท ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค  
41,339 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายหน่วยเลือกตั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งครั้งนี้ 593,363.80 บาท งบประมาณตั้งไว้ซึ่งทางเทศบาลตําบล
ลําพานได้ตั้งงบประมาณไว้สูงกว่า 306,636.20 บาท ซึ่งในส่วนที่เหลือทาง
เทศบาลก็จําไปใช้ในการบริหารอย่างอ่ืนของเทศบาลค่ะ ขอชี้แจงรายละเอียด
ในการเลือกตั้งไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ครับท่านจะรวยจะถามอะไรอีกไหมครับ เจ้าหน้าที่งบประมาณขอ
ประธานสภา   ตอบเรื่องที่สองนะเจ้าหน้าที่งบประมาณขอตอบเรื่องที่สองนะครับ 
ด.ต.สมคิด นันทสมบรูณ์  ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณตอบครับ 
นายกเทศมนตรี 
นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์  เรียนท่านประธานคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอตอบ 
ปลัดเทศบาล   ค่าสําหรับค่าใช้จ่าย ในการเลือกไว้ทีต่ั้งห้าแสนก็จะโอนงบประมาณ ค่าใช้จ่าย 

ในเงินเดือนคณะผู้บริหารส่วนหนึ่ง นําไปใช้ในการเลือกตั้ง แต่การโอนไปนั้นก็
ใช้ไม่หมด ก็ได้มีการโอนออกไปเป็นค่าตอบแทนสมาชิกและก็ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินด้วย ชึ่งโอนออกไปจากวัสดุสํานักงาน50,000 งบประมาณคงเหลือ
จาก900,000นะคะ ยอดก็จะต่างจากแสนสอง ยอดก็จะเป็นยอดที่ทาง
หัวหน้าสํานักได้ชี้แจงก่อนที่จะโอนไปขอซื้อเครื่องเลื่อยโซ่นะคะ อธิบายให้ชัด
อีกทีหนึ่งเงินเดือนค่าตอบแทนของผู้บริหารในส่วนที่ว่าง ตรงช่วงที่เป็นหมด
วาระ แล้วมียังไม่มีการเลือกตั้งเราโอนตั้งเป็นรายการเป็นค่าการเลือกตั้งด้วย
เป็นบางส่วนนะคะส่วนที่เหลือเหลือแน่นอน มันจะเป็นการจ่ายให้คณะบริหาร
และสมาชิกในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ท่านจรวยก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าที่เหลือก็โอนกลับมาให้สมาชิก
ประธานสภา   คณะผู้บริหาร ค่าใช่จ่ายเป็นเงินเดือน ท่านต่อไปขอเชิญ ท่านพรสวรรค์ครับ 
นางพรสวรรค์  รักภักดี   เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางพรสวรรค์ รักภักดี สมาชิก 

สภาเทศบาล เขต 1 ก็ได้นําเสนอกระทู้ถาม ในวันนี้นะคะในการประชุมสภาใน
ครั้งนี้ เรื่องที่ดิฉันตั้งเสนอกระทู้ถาม เป็นเรื่องเดิมนะคะที่เคยถามมาตั้งแต่คราว
ที่เป็นสมาชิกครั้งที่แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนเท่าที่ควร ก็เลยจะ
นํามาเสนอ กระทู้ถาม เรื่องดังต่อไปนี้ 
1. ตามที่เทศบาลตําบลลําพาน ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561 ได้ประมาณการรายรับไว้ 53,308,560 บาท โดย
รายรับจริง 52,791,796.61 บาท และรายจ่ายจริง 43,955,066.93 
บาท  แสดงว่าปีงบประมาณ 2561 มีเงินที่ไม่ได้จ่ายเป็นจํานวนทั้งสิ้น 
8,836,729.68 บาท และได้ตกเป็นเงินสะสม ซึ่งตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ได้ตั้งโครงการที่สําคัญและจําเป็น
ตามความต้องการของประชาชน ที่ต้องดําเนินการในปีงบประมาณ 2561 ไว้
คือ 1.1 หน้า 89 กองสาธารณสุขฯ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์  (1)  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 



๓๔ 

 

1,000,000 บาท1.เพ่ือจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)จํานวน 
1,000,000 บาท   
1.2  หน้า 101 กองช่าง (5)ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5.1 เพ่ือ 
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าจํานวน 
2,200,000 บาท 1.3 โครงการที่สําคัญๆ อีกหลาย  ไม่ได้ดําเนินการซึ่ง
โครงการต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ในปีงบประมาณ 2561 ไม่ได้ดําเนินการ
แต่อย่างใด เพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอ้างว่าไม่มีงบประมาณหรืองบประมาณ
ที่เข้ามาไม่เพียงพอ  ต่อมาในปีงบประมาณ  2562  ในคราวการสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี  2561 เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  
2561  ได้ขออนุมัติสภาเทศบาลตําบลลําพานกู้เงินจากสํานักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก .ส.ท.)  จํานวน   3,400,000 บาท  เพ่ือ
ดําเนินการ ดั งนี้  เ พ่ือจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จํานวน 
1,000,000 บาท   
สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)อนุมัติ เงินกู ้920,000 บาท  
1. เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

จํานวน 2,400,000 บาท    สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.
ส.ท.) อนุมัติเงินกู้ 1,856,000 บาท ซึ่งตามพฤติการณ์การดําเนินการ
ดังกล่าวถือว่าเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ทําให้ประชาชน
ขาดโอกาสและขาดประโยชน์ที่จะได้รับการบริการสาธารณะหลาย
โครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561  อีกทั้งเทศบาลตําบลลําพานต้องรับผิดชอบภาระผูกพันชําระ
ดอกเบี้ยเงินกูใ้ห้ สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เป็น
เวลา 10 ปี ซึ่งกรณีดังกล่าว ทางสภาเทศบาลตําบลลําพานเดิมได้
สอบถามและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วใน
คราวประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจําปี  
2562 เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม 2562 แต่จนถึงบัดนี้ก็ไม่ได้รับความ
ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ  

2. คําสั่งเทศบาลตําบลลําพาน ที่ 869/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ลงนามโดยนายชัชวาล 
ฉายมงคล นายกเทศมนตรีตําบลลําพาน ออกคําสั่งให้ดําเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวข้างต้น เป็นการกระทําให้ราชการเสียหาย
หรือไม่ เจตตาจงใจให้เกิดขึ้นหรือไม่ เกิดจากสาเหตุใด จึงอยากทราบว่า
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือไม่ และมี
การรายงานผลข้อเท็จจริงผลการสอบสวนหรือไม่ประการใด   

ค่ะถ้ามีการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วดิฉันขอในนาม ผู้ยื่นกระทู้ จึงอยากให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงให้สภาได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง โดย การให้ท่านได้บันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร แล้วส่งมอบให้ทางสภาเทศบาลตําบลลําพาน จะได้รับรู้
ไปด้วยกันว่า ข้อเท็จจริงที่สอบมาแล้วเป็นยังไง อันนี้ก็ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในเรื่องที่ตั้งกระทู้ถามเป็นผู้ตอบ ขอบคุณค่ะ 



๓๕ 

 

นายพัฒนาการ   ฆารวิพัฒน์  ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
ประธานสภาฯ 
ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์   ครับท่านประธานท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องนี้
นายกเทศมนตรี   ผมขอนําท่านด้วยความเคารพว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในช่วงของผมเป็นเรื่อง 

เดิม แต่ส่วนตัวผมนั้น ผมพ่ึงได้เข้ามาก็ได้เห็นว่าขณะนี้ ทางคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงก็มีหนังสือมาให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องไปให้การเพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่
นะครับ ก็นําเรียนที่ประชุมผมทราบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ส่วนท่าน
พรสวรรค์ที่ว่าอยากให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรก็ขอให้ท่านประธาน
พิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้องผมก็ได้นําเรียนไปแล้วว่า มีหนังสือจากคณะกรรมการ 
ทีไ่ด้ตั้งขึ้นตามนายกคนเก่า ได้ตั้งไว้ก็มีหนังสือมาผมก็ได้มอบไปแล้วนะครับ 
มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องไปดําเนินการส่วนรายละเอียดอะไรที่ท่านอยากทราบ 
เดี๋ยวผมก็จะมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้พาดพิงผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
งบประมาณให้รายงานไปยังอย่างที่ท่านนําเสนอ ให้พวกท่านได้ทราบในโอกาส
ต่อไป ผมก็อย่างนี้นะครับหรือยังไง 

นางพรสวรรค์  รักภักดี    ค่ะก็ขออนุญาตนะคะในส่วนของท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะอยากให้ 
สมาชิกสภา   ท่านชี้แจง รายละเอียดในคราวประชุมและทําเป็นหนังสือ ส่งมอบต่อสภาเป็น 

อันดับต่อไปค่ะ ถ้าชี้แจงได้ก็อยากให้ทําวันนี้ชี้แจงวันนี้ถ้าทําเป็นหนังสือ หรือ
ว่าท่านจะทําเป็นหนังสือครั้งเดียวก็ได้ ถ้าชี้แจงในวันนี้ เพ่ือให้สมาชิกทราบ แต่
ถ้าทําเป็นลายลักษณ์อักษร ก็คงต้องส่งให้กับสภา ถือว่าเป็นการส่งมอบ ใน
รายละเอียดค่ะ ต้องทําเป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรส่งให้สภาทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ 

ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์  ผมก็เพ่ิงรู้ตอนที่ผมเข้ามานี้แหละครับ ผมก็เลยได้สั่งไปแล้วว่าให้
นายกเทศมนตรี   ส่วนที่เกี่ยวข้องเขาก็มีหนังสือมาเชิญให้ผู้ที่เก่ียวข้องไปสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ 

ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่เขาต้องดําเนินการอยู่ ถ้าผมอยู่ผมคงจะเข้าใจรายละเอียด
มากกว่านี้ แต่มันมาเจอตอนที่ผมมารู้ก็เลยทราบแค่นี้ ส่วนท่านผู้เกี่ยวข้องก็มี
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ก็มีหลายๆท่านก็จะรายงานนําเรียนให้ท่าน ผู้ตั้งกระทู้
ถามได้ทราบ เพื่อจะได้หาทางแก้ไข หรือว่าอยู่ร่วมกันได้นะครับ อันนี้ก็ฝากไว้
เท่านี้ก่อนครับขอบพระคุณครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ครับก็คงจะเข้าใจนะครับ ครับขอเชิญท่านพรสวรรค์ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางพรสวรรค์  รักภักดี    ค่ะก็ขอเพิ่มเติมในกระทู้อีกนิดหนึ่งนะคะ ในโอกาสต่อไป ในการ
สมาชิกสภา   ดําเนินงานโครงการอะไรต่างๆในส่วนของงบประมาณ ก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ 

งบประมาณ ช่วยสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผู้ดูแลเรื่องงบประมาณ ทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องนะคะมีอะไรก็ให้รายงานกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเหมือนครั้ง
ตอนที่ผ่านมานะคะ ถ้าเป็นในลักษณะนี้ก็แทนที่เราจะมีเงินงบประมาณ การ
บริหารงานในส่วนตําบลของเรา ก็เป็นการเสียโอกาสไปดังนั้นก็ขอเรียนฝากไว้
ว่าถ้าจะตั้งงบประมาณอะไรต่างๆ ก็ขอให้ดูงบประมาณในส่วนที่จะเข้ามาใหม่ 
ให้มากกว่านี้เพื่อเราจะได้ไม่ทํางานผิดพลาดนะคะ ผิดพลาดครั้งหนึ่งที่แปดล้าน
เก้าล้านก็ถือว่าไม่น้อยนะคะก็ถือว่าให้ท่านพิจารณาใหม่ ในการทํางานใน
โอกาสต่อไป ก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะท่านนายกขอบคุณค่ะ 



๓๖ 

 

ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์ครับ  ก็ขอบคุณนะครับที่ท่านได้เสนอแนะมาส่วนตัวกระผมก็ปฎิบัติอยู่แล้ว 
นายกเทศมนตรี   นะครับเรื่อง งบประมาณผมกําชับกําชับที่สุดในเรื่องงบประมาณ เพราะว่าผม 

เป็นคนทํางานแบบเชิงรุก เพราะว่าถ้ามีเงินแล้วผมไม่หยุด ผมก็ไม่ให้ทําแต่ถ้า
มันเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ ถ้าผมเข้ามาตรงนี้ผมก็จะไม่ให้เกิด
ปัญหาเรื่องนี้เกิดข้ึนอีกนะครับส่วนเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวค่อย ให้ทางผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวข้องได้นําเรียนให้พวกท่านได้นําเรียนโอกาสต่อไป แต่ผมขอสัญญาตรงนี้
ว่าในช่วงนี้ ที่ผมนําเรียนในเบื้องต้นองค์ประชุมแล้วว่าถ้ามันมีงบประมาณ 
อย่างที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้นําเรียนว่าประมาณการ ยี่สิบสามสิบล้านนะ
ครับ หรือว่าจะสิบล้าน เอาจริงทีงบประมาณมามันก็ มาแค่สี่ห้าล้านมันก็
โครงการต่างๆเราก็ทําไม่ได้ก็ตกไป นะครับถ้าปีต่อไปเราจะทําเทศบัญญัติเราก็
ต้องปรับปรุงแผน ก็เอาพวกนี้ขยับขึ้นไป ในปีต่อไปนะครับ แต่ตัวนี้ผมก็คง รอ
ความหวังอยู่ ว่าถ้างบประมาณเข้าตาม ที่ตั้งไว้โครงการต่างๆในเทศบัญญัติ ผม
ก็พยายามที่จะทําทุกเรื่องนะครับ เพื่อให้เราแก้ไขปัญหาร่วมกันครับ อันนี้ขอ
นําเรียนที่ประชุมที่เคารพได้รับทราบร่วมกันขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ครับขอบคุณครับท่านนายก ที่ได้ชี้แจง ที่พวกเราได้อยู่ร่วมกันขณะนี้ 
ประธานสภา   ตอนนี้เราอยู่ในเรือลําเดียวกัน มีพายก็พายช่วยกัน ได้ข้ามฝั่ง สําหรับพ่ีน้องทุก 

ท่านชาวตําบลลําพาน สําหรับท่านพรสวรรค์ก็ขอบคุณมาก ที่ท่านตระหนัก ถึง
ผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน นะครับ วันนี้เราก็ได้ดําเนินการมาพอสมควร 
คือเจตนาท่านแล้วท่านหวังดีกับประชาชน ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านสมาชิก 
และท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมครับ ต่อไปก็วาระอ่ืนๆมีท่านใดจะ
เสนอวาระอ่ืนๆไหมครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  มีท่านใดจะอภิปราบอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนิคม   จับตะเฆ่  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายนิคม จับตะเฆ่ สมาชิกสภา 

เทศบาลวาระอ่ืนๆข้อเสนอเรื่องในช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วในส่วนของการ
เดินทางไปไหนมาไหนตําบลลําพานของเรานี้ส่วนใหญ่ครึ่งต่อครึ่งเลยส่วนหนึ่ง
จะเป็น ถนนลูกรัง คือต้องการเข้าไปดูแล การสัญจรไปมาช่วงนี้ถ้ามี
งบประมาณ ผมขออนุญาต ท่านผู้บริหาร ได้จัดหาลูกรังไปใส่ถนนหนทางให้พ่ี
น้องประชาชนได้ปรับเกรดให้มันสะดวกไปมาได้ สะดวกนะครับอันนี้เรื่องที่
หนึ่งคือเรื่องถนนลูกรังนะครับ เรื่องที่สองของบ้านฝายแตกมันจะมีถนน
คอนกรีตเส้นหนึ่ง ที่เขาทําอยู่เส้นหน้าวัดนะครับ มันทําไม่จบ ไม่จรดถนนอีก
เส้นหนึ่งเหลือประมาณสักสิบเมตรนี่แหละครับ สิบเลยสิบห้าเมตรได้ ขอให้
ท่านผู้บริหารออกไปสอดส่องแล้วก็หางบประมาณทําให้มันต่อเนื่องกัน นะครับ
เพราะว่า เกิดอุบัติเหตุบ่อยครับมันเป็นทางโค้งพอดีครับขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  วาระอ่ืนๆมีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ขอเชิญท่านบุญจันทร์ครับ 
ประธานสภาฯ    
นายบุญจันทร์ มาศงามเมือง  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมบุญจันทร์ มาศงามเมือง สมาชิกสภา 



๓๗ 

 

เทศบาล เรื่องวาระอ่ืนๆผมก็อยากจะเสนอถนนตรงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านทางจะ
เลี้ยวลงไปหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านคอนกรีตลาดยางห่างกันอยู่ประมาณ 150 ซม.
เท่านั้นนะครับ มันน่าจะต่อกันได้ อยากให้ท่านช่วยพิจารณาดูให้หน่อยเพราะ
เดี๋ยวนี้เป็นหลุมใหญ่ รถจะลงจะข้ึนลําบากครับ จะขอฝากผู้บริหารด้วยครับ
ขอบพระคุณครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  สมาชิกท่านต่อไปขอเชิญครับจะได้ตอบครั้งเดียวพร้อมกันเลยครับ ขอ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านกนกพรครับขอเชิญครับ 
นางกนกพร   ฤทธิ์รักษา   เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันนางกนกพรฤทธิ์รักษาสมาชิกสภาเขต 2 

ขอเสนอถนนเส้นทางเข้าบ้าน หมู่ 8 หมู่ 9 อยากขอเส้นเหลือง อยากให้ตีเส้น
เหลืองเส้นจราจรมันมองไม่เห็น จากหมู่ 9  ถึงวังยูง ทุกทางเลี้ยวขอเส้นเหลือง
ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ครับท่านสมาชิกท่านใดจะท่าน กนกพรรักษาอยากให้มีเส้นเหลือง ตี
และประธานสภาฯ  เส้นจราจรเครื่องหมาย ครับทางเลี้ยวทางแยกทางโค้ง ท่านต่อไปขอเชิญท่าน 
    จรวยครับ 
นายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์   เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกกระผมนายจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
  เขต 1 เท่าท่ีดูห้องประชุมนะครับ เสียงไมค์เป็นกระท่อนกระแทน ไม่ดังบ้างดัง 
  บ้างข้อเสนอท่านประธานซื้อใหม่ก็ได้นะครับก็น่าจะดี  ขอบคุณครับ 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอเชิญท่านผอ.กองช่างครับขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
นายอิสระ  ระวาดชู  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ประชุมทุกท่านกระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง ขออนุญาต 

ครับ พอดีขอแจ้งกับโครงการที่เราทํามาแล้ว เกี่ยวกับเงินงบประมาณนะครับ 
ในปี 2564 ครับ ตามท่ีเทศบาลตําบลลําพานได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี2564จํานวน5โครงการ มี
งบประมาณท้ังหมด 30,394,000 บาท คือตอนนี้เราดําเนินการก่อสร้างเสร็จ
ทุกโครงการ ใน 5 โครงการนี้ก็มีโครงการหมู่ 16 แล้วนะครับ ตรงหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็ถนน คสล. จากหนองทุ่มมาถึงท่าแสง ท่าสีดา โครงการที่ 3 
ก็คือถนนลาดยางบานท่าแสง โครงการที่ 4 ถนน คสล.จาก ฝายแตกถึงวังเกาะ
เหล็ก โครงการที่ 5 ก็คือ ลาดยางจากโคกคอน ถึง เส้นทุ่งสว่าง อันนี้เป็นห้า
โครงการดําเนินการแล้วเสร็จเลยมีเงินเหลือจ่าย จากการจัดซื้อจัดจ้าง เงิน
เหลือจ่ายจากเงิน จัดซื้อจัดจ้าง 4,657,000 บาทสี่ล้านกว่าบาทเราเอาไป
ดําเนินการต่อ อีกสามโครงการ ก็มันจะไปเชื่อมโยงกับ กระทู้ถามในวาระที่ผ่าน
มา ก็คือในสามโครงการนี้ ก็คือโครงการก่อสร้างถนน คสล. ก็คือหนองทุ่มถึง
ท่าสีดา ช่วงที่เรา สํารวจตกไปอยู่ ห้าสิบเมตรเราก็ต่อจาก แล้วเราก็ต่อจาก
หนองทุ่มมาถึงวัดบ้านหนองทุ่ม เซลล์ของกลาง แล้วตัวที่สองก็คือ คสล.หมู่  
16 ย้อนไปที่กระทู้ของท่านบุญจันทรห์น้าบ้านร้อยตํารวจโทสุพิศ แล้วก็หน้า



๓๘ 

 

โกดัง ร้านเจริญทรัพย์ ถ้าจะพูดถึงโซนทุ่งสว่างถนนเกือบหมดแล้วนะครับ นี่คือ
โครงการที่เราใช้จากเงินเหลือจ่าย ที่เราใช้เงินจากเงินเหลือจ่ายตรงนี้ไปทั้งหมด  
เราใช้ไปตัวนี้ 4,600,000 บาท ก็เหลืออยู่ 27,000 เราใช้ไม่หมดก็เลยส่ง
เงินคืนกรมส่งเสริมนะครับ นี่คืองานของเราจะทําและส่วนหนึ่งที่ท่านนายกได้
มอบหมาย ให้ทางกองช่างได้ดําเนินการก็คือ ขอใช้เงินเหลือจ่าย ก็คงดึง
กลับคืนไป ก็คือเราเสนอไปทั้งหมด 11 โครงการ โครงการแรกเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 ตัวที ่2 ก็คือโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไป รุ่ง
ฟาร์ม โครงการที่ 3 ก็จะเป็นโครงการจากบ้านที่ท่าแสงไปบ้านหนองทุ่ม ที่
กระทู้หลายๆท่านถามตัวที่ 4 เป็น คสล.หมู่ 10 ออกไปทางผู้ใหญ่เหลือ 5 
เป็นราดยางหมู ่7 ตัวที ่6 เป็นราดยางหมู่15หลังวัด ตัวที่7เป็น คสล.บ้านโคก
คอน ตัวที่ 8 จะเป็น คสล.หมู่ 14 คลองระบายน้ําไปทางโรงปุ๋ย โครงการที่ 9 
เป็น คสล.หมู่ 4 เส้นทิศใตน้ะครับ เลียบคลองชลประทาน ตัวที่ 10 เป็นตัว 
คสล.หมู่ 16 เป็นเส้นหลังวัดหลวงปูแ่ผ่น โครงการที่11 ก็คือกองสาธาคือรถ
ขยะ หกล้อแบบอัดท้าย เราขอไป งบประมาณ 300,900 บาท เป็นเงินที่กรม
ส่งเสริมนะครับ เป็นที่เราจะทําแล้วที่นี่ในปีงบประมาณ 65 ซึ่งเราได้ขอไว้แล้ว 
3 โครงการก็มีก่อสร้างถนนคสล.บ้านท่าแสงหนองทุ่มเส้นเดิมนี่แหละครับเรา
ขอมาต่อ แล้วก็ คสล. หมู่ 5 ถึงกุดอ้อ ก็คือท่าน สท.จรวยได้กระทู้ แล้วตัวหนึ่ง
ก็คือทุ่งสว่าง ก็คือเส้นจากหลวงปูแ่ผ่น ที่จะไปดอนย่านาง สามเส้นนี้เราขอ
ทีเดียวแบบจบเลยนะครับ อันนี้คือปี65 และมีอีกตัวหนึ่งก็คืองบประมาณ ก็
คืองบโควิดของรัฐบาล เราขอไปเส้นหนึ่งก็คือ คสล. บ้านทุ่งสว่างทางไป
หมู่บ้านนานาชาติยาวประมาณ574เมตร งบประมาณที่ขอไปก็คือ
1,600,000บาทตอนนี้อยู่ระหว่างยืนยันโครงการ ของเรามี574เมตรส่วน
ของ อปจ.เขาขอต่อจากเราไป180เมตรคืองบตัวนี้ตกมาเทศบาลก็ทํา574
เมตรก็ทําต่อไปร้อยกว่าเมตรถึงลานจอดรถหมู่บ้านนานาชาติเลยนะครับ นี่คือ
สิ่งที่เราทํามาและกําลังจะทําต่อไป ขอนําเรียนเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นาย นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ครับวันนี้ ถ้าใครไม่เข้าใจของการทํางานขนาดนี้ ต่อไปปัจจุบันต่อไป
ประธานสภาฯ   อนาคตเราก็จะได้รู้ได้เห็นนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  
    ขอเชิญท่านนิคมครับ 
นายนิคม  จับตะเฆ่ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายนิคม จับตะเฆ่ สมาชิกสภา 

เทศบาลก็คือเป็นเรื่องที่ดีที่ท่าน ผอ.กองช่างได้ ของบประมาณต่างๆเพ่ือ
เทศบาลของเรา เพ่ือโค้งในโครงการต่างๆผมก็ขอฝากโครงการเล็กๆนะครับ 
ถนนบ้านกุดอ้อที่ท่านได้ลงไปดูแลนะครับ เมื่อไหร่จะได้ดําเนินการครับเรื่องน้ํา
ท่วมตรงบ้านผู้ช่วยพ่อนิคม ที่ผมเคยได้ให้พาท่านนายกไปดูนะครับ ตรงนี้ขอ
ฝากด้วยครับโครงการเล็กๆ เพราะว่าพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนมากครับเวลา
ฝนตกน้ําท่วมเข้าบ้าน พ่ีน้องประชาชนท่วมตลอดครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอบคุณ ท่าน สท.นิคม จับตะเฆ่ ขอเชิญผอ.กองช่างได้ตอบครับ 
ประธานสภาฯ 
 



๓๙ 

 

นายอิสระ  ระวาดชู  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ประชุมทุกท่านกระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง คือถนนคสล.
    เส้นนี้ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เราลงไปดูร่วมกันวันนั้น ตรงเส้นนั้นนะ เรา 

ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่นะครับ 
ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์    กําลังดําเนินการครับท่านนิคม อย่างที่ได้นําเรียนไปแล้ว อย่างที่
นายกเทศมนตรี    ผมพูดว่าถ้ามีเงินเขา้คงก็จะค่อยๆดําเนินการออกไปเรื่อยๆ คือผมเป็นตัวแทน 

ของพวกท่านทั้งหมด บ้านไหนเดือดร้อนแจ้งมา ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ทําทุก
เรื่องท่ีเราขอไปอันนี้คือสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่เพราะว่ามันเป็นนโยบายของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็ขอไปแต่ว่าตอนนี้ สิ่งที่ท่านได้สอบถามไป
แล้วนั้นผมได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างแล้วนะครับนําเรียนแค่นี้ก่อนนะครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีก
ประธานสภา   ไหมครับถ้าไม่มีสําหรับวันนี้นะครับ เราก็ได้หารือและก็ได้ตอบกระทู้ถามญัตติ 

ต่างๆตามวาระครบ ทําความเข้าใจกันมาพอสมควร มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ วันที่
สองกรกฎาคมนะครับขอเชิญประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุก
ท่านนะครับวันนั้นเราจะมาอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีหนังสือ
ให้แล้วนะครับรายละเอียด แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยนะครับ สําหรับวันนี้ ไม่มี
อะไรเพิ่มเติมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ วันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม    14.30 น. 
 

               (ลงชื่อ)       ผู้ถอดบันทึกการประชุม 
( นางวันเพ็ญ บุญโสดา) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
               (ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
จึงลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง เมื่อวันที่       เดือน         พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)       
 (นายสมพงษ ์ จําเริญรักษ์)    
        ประธานกรรมการ        
(ลงชื่อ) 
 (นางนภาพร ภูลา) 
      กรรมการ 
(ลงชื่อ) 
 (นางศรุตรา  พระโนราช) 
          กรรมการและเลขานุการ 

สภาเทศบาลต าบลล าพาน มีมติรับรอง 
เมื่อวันที่        เดือน           พ.ศ. 2564 
ประธานสภาเทศบาลจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
        (ลงชื่อ) 

(นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลล าพาน 

 


