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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล าพาน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 
วันจันทร์ที่  16 สิงหาคม  2564 

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

เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 
รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์ ประธานสภาเทศบาล พัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  
2 นายขุนทอง  นันอําไพ รองประธานสภาเทศบาล ขุนทอง  นันอําไพ  
3 นายนิคม  จับตะเฆ่ สมาชิกสภาเทศบาล นิคม  จับตะเฆ่  
4 นายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล จรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์  
5 นางพรสวรรค์  รักภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล พรสวรรค์  รักภักดี   
6 นายสมพงษ์  จําเริญรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ์  จําเริญรักษ์   
7 นายบุญจันทร์  มาศงามเมือง สมาชิกสภาเทศบาล บุญจันทร์  มาศงามเมือง  
8 นายประยงค์  แสงจําปา สมาชิกสภาเทศบาล ประยงค์  แสงจําปา  
9 นางสาวศรุตรา  พระโนราช สมาชิกสภาเทศบาล ศรุตรา  พระโนราช  

10 นางนภาพร  ภูลา สมาชิกสภาเทศบาล นภาพร  ภูลา  
11 นางปัทมา  เรืองแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาล ปัทมา  เรืองแจ้ง  
12 นางกนกพร  ฤทธิ์รักษา สมาชิกสภาเทศบาล กนกพร  ฤทธิ์รักษา  
13 นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย  เลขานุการสภาเทศบาล/

หัวหน้าสํานักปลัดฯ 
สุพิชฌาย์  ภูถาดลาย   

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
     
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรี ด.ต.สมคิด  นันทสมบูรณ์  
2 นางกฤษณา  อ่ิมเสถียร รองนายกเทศมนตรี กฤษณา  อิ่มเสถียร  
3 นางอนงค์     นันทสมบรูณ์ รองนายกเทศมนตรี อนงค์     นันทสมบรูณ์  
4 นายนิคม      ญาณประสงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นิคม      ญาณประสงค์  
5 นายสมยศ    รักษาศิละ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมยศ    รักษาศิละ  
6 นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์ ปลัดเทศบาล รัชดา  ศรีสว่างวงศ์  
7 นางศิรินภา   บุญพิทักษ์ รองปลัดเทศบาล ศิรินภา   บุญพิทักษ์  
8 นางพรทิวา  พิสุราช ผู้อํานวยการกองคลัง พรทิวา  พิสุราช  
9 นายอิสระ  ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง อิสระ  ระวาดชู  
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ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
10 นางพรพิมล  เหลืองลออ ผู้อํานวยการกองการศึกษา พรพิมล  เหลืองลออ  
11 นางวิไล  ลีโคกกลาง นักจัดการงานทั่วไป วิไล  ลีโคกกลาง  
12 นางวิยาณีร์  มงคลวีระกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิยาณีร์  มงคลวีระกุล  
13 นายธวัชชัย  สุวรรณรักษ์  นักวิชาการเกษตร ธวัชชัย  สุวรรณรักษ์  
14 นางพรทิพย์  รัตนกําเนิด เจ้าพนักงานธุรการ พรทิพย์  รัตนกําเนิด  
15 นางวันเพ็ญ  บุญโสดา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรกา วันเพ็ญ  บุญโสดา  
16 นางสาวฐิตานันท์ อุปชีวะ ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ฐิตานันท์ อุปชีวะ  

นางสุพิชฌาย์ ภูถาดลาย   เรียนท่านประธานสภา บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ แล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์ ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูป

บูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 
2564 ตามระเบียบวาระต่อไป  

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์      สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําพานผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
ประธานสภาฯ  นายกเทศมนตรีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ 

ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมผมขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจําปี2564 ให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ   

นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย   ประกาศสภาเทศบาลตําบลลําพาน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564  ตามท่ีเทศบาลตําบลลําพานได้มีมติ

เมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลลําพานครั้งแรกเม่ือวันที่ 8พฤษภาคม  พ.ศ. 
2564 โดยมีกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 3  ครั้ง  1 ประจําปี  พ.ศ. 2564เ  
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ถึง 30 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
25 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2564 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 21 และ ข้อ 22 จึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตําบลลําพาน  สมัยสามัญครั้งที่ 3  ประจําปี พ.ศ. 2564 เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 สิงหาคม  พ.ศ. 2564  มีกําหนด 30 วัน    จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564  นาย
พัฒนาการ   ฆารวิพฒัน์  ประธานสภาเทศบาลตําบลลําพาน ขอบคุณค่ะ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  เลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรียบประชุมสภาเทศบาล สมัย 
ประธานสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี2564 ให้สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ  

แล้ว ต่อไปผมขอเข้าสู่การประชุมสภาเทศบาล เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง    
ที่ 1 ประจําปี 2564  ตามระเบียบวาระต่อไป ขอเปิดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  หลังเลิกประชุมขอเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียติรทุกท่านร่วมมอบชุด PPE    
ประธานสภาฯ เครื่องใช้เครื่องนอน ผู้ป่วยโควิด ที่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนฝายแตกวิทยาคมครับ 
 หลังจากเลิกประชุมท่านหัวหน้าส่วนหรือท่านใดจะไปร่วมก็ขอเชิญนะครับ 
ที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์     สําหรับรายงานการประชุมสภาดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรายงาน 
ประธานสภาฯ การประชุมได้ตรวจสอบรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วและงานเลขาสภาได้ 
 ส่งให้ท่านสมาชิกฯได้พิจารณาตรวจสอบล่วงหน้า มีสมาชิกฯท่านใด จะขอแก้ไขราย 
 งานการประชุมสภาเทศบาลสามัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  
 2564 ขอเชิญครับ  ขอเชิญท่านบุญจันทร์ครบั 
นายบุญจันทร์ มาศงามเมือง  เ รี ยนท่ านประธานสภาสมาชิ กสภา เทศบาลคณะผู้ บ ริห าร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญจันทร์ มาศงามเมือง สมาชิกสภาเทศบาล  

 เขต 1 ผมขอแก้ไขหน้าที่ 18 บรรทัดที่ 19  เดิม ถนนเส้นบัวทอง แก้ไขเป็นถนนคุ้ม
โพธิ์ทอง บรรทัดที่ 26 เดิม เวลาหน้าฝนนี้ลําบากจริงๆครับ ถ้าไม่รู้จะไหลไปในร่อง
ระบายน้ําก็ไม่มี แก้ไขเป็น เวลาหน้าฝนนี้ลําบากจริงๆครับ ร่องระบายน้ําไม่มีเวลาฝน
ตกมาไม่รู้จะไหลไปไหนและบรรทัดที่ 28 ที่เขียนว่าร่องระบายน้ําก็ไม่มีนะครับต่อไป
ปัญหาจะเกิดขึ้น ให้ตัดออกแก้ไขเป็น เมื่อมีร่องระบายน้ําแล้วปัญหามันจึงจะเกิดขึ้น  

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ขอบคุณท่านบุญจันทร์ มาศงามเมือง ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ขอมติรับรองรายงานการประชุมนะครับ หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขกระผมขอมติ

ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  รับรอง 11 เสียง ไม่รับรอง 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม  
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ท่ีคณะกรรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

(ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม่   
  5.1 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตําบลลําพานส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน 

ตลิ่งริมน้ําลําพานหลังเทศบาลตําบลลําพานและยินดีรับมอบเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
(นายกเทศมนตรี) 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ญัตติ  เรื่อง เสนอญัตติขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตําบลลําพาน 
ประธานสภาฯ ส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ําลําพานหลังเทศบาลตําบลลําพานและยินดี  
 รับมอบเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ด.ต.สมคิด นันทสมบูรณ์  ครับเรียนท่านประธานครับ รองประธานสภา ท่านปลัด ผู้อํานวยการกอง                                     
นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียติรทุกท่าน ได้นําเรียนต่อสภาฯครับ เรื่องที่ทางเทศบาลตําบลลําพาน 

ได้รับงบประมาณจากโยธาธิการและฝังเมืองอนุมัติงบประมาณงานก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งที่หลังเทศบาลซึ่งรายละเอียดก็มีอยู่ในเอกสารนะครับ เรื่อง เสนอญัตติขอความ
เห็นชอบสภาเทศบาลตําบลลําพานส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมน้ําพานหลัง
เทศบาลตําบลลําพาน และยินดีรับมอบเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ถึงท่านประธานสภา
เทศบาลตําบลลําพาน กระผมดาบตํารวจสมคิด นันทสมบรูณ์ นายกเทศมนตรีตําบล 
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ลําพานขอเสนอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตําบลลําพาน ขอเสนอญัตติขอ
ความเห็นชอบสภาเทศบาลตําบลลําพานส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมน้ําพาน
หลังเทศบาลตําบลลําพาน และยินดีรับมอบเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จรายละเอียดตาม
บันทึกท้ายนะครับ ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลําพานเพ่ือพิจารณาต่อไป
ครับขอแสดงความนับถือกระผมดาบตํารวจสมคิด นันทสมบรูณ์ นายกเทศมนตรีตําบลลําพาน 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบรับมอบพ้ืนที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม

ลําน้ําพานหลังเทศบาลตําบลลําพาน และยินดีรับมอบเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
  งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯ,สท.พรสวรรค์) 
 

5.2 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ (นายกเทศมนตรี) 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ญัตติเรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอให้เลขานุการสภาฯ  
   ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ  
นางสุพิชฌาย์ ภูถาดลาย  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
เลขานุการสภาฯ  มาตรา ๖๒ จัตวา 55 ให้สภาเทศบาล พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตาม  

มาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ
จาก นายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไม่
เห็นชอบให้ตราเทศ บัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่ แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยให้ มีคําสั่งยุบสภาเทศบาล ใน
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ สภาเทศบาล การเสนอ การแปร 
ญัตติ หรือการกระทําด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อมในการใช้ งบประมาณรายจ่ายจะกระทํามิได้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้ว 
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงิน
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปีแล้วให้ เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและ
จัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพ่ือ คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ปรากฏในข้อ 45,49,50 และ ข้อ 52 ซึ่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้สําหรับร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุมสภาฯปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่หาก
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มีสมาชิกสภาฯประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้วและในการพิจารณาในวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณนั้นโดยให้ประธานสภาฯส่งร่างข้อบัญญัติไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาและที่ประชุมต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องส่งรา่งเทศบัญญัติน้ันตาม
ร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาเทศบาลและให้ประธานสภาฯส่าร่างนั้นแก่สมาชิกฯไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปรายโดยให้ที่
ประชุมสภาฯลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ครับขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯครับ ขอเชิญผู้อํานวยการกองคลัง 
ประธานสภาฯ ครับขอเชิญครับ 
นางพรทิวา  พิสุราช  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อํานวยการกองคลัง ทุกท่านดิฉันนางพรทิวา พิสุราช ผู้อํานวยการกองคลัง ขอแก้ไขตัวเลขของร่าง 
 เทศบัญญัติประจําปี  2565 นะคะ หน้าที่ 2  
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
      2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น   53,749,607.27  บาท  ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร                             869,665.39   บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                 232,566.75   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                      269,617.88   บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                      2,153,714.00   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       283,780.00    บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                      ..........-..........   บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร                        21,670,131.77   บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                  28,010,369.00  บาท 
แก้ไขเป็น 
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
      2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น   53,749,607.27  บาท  ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร                             869,665.39   บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                 266,806.75   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                      269,600.36   บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                      2,307,974.00   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       355,060.00    บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                      ..........-..........   บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร                        21,670,131.77   บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                  28,010,369.00  บาท 

และในหน้าที่ 4 ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 คํา
แถลงงบประมาณ รวมรับจริง ช่องแรกนะคะรายรับจริง ปี 2563 รวม 
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53,489,844.79 บาท แก้ไขเป็น 53,749,607.27 บาท ซึ่งจะตรงกับ ข้อ 
2.1 ในหน้าที่ 2 รายรับจริงทั้งสิ้น 53,749,607.27 บาท ค่ะ 

นายพัฒนาการ   ฆารวิพัฒน์ ครับผู้อํานวยการกองคลัง ก็ได้ชี้แจงให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลข มีท่านใดยังไม่ 
ประธานสภาฯ  เข้าใจบ้างครับเชิญท่าน หากเข้าใจแล้วต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรี แถลงรายละเอียด 
   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมสภา 
   เทศบาล ขอเชิญครับ 
ดาบตํารวจสมคิด  นันทสมบรูณ์ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียติร ผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน เรื่องเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565  

เทศบาลตําบลลําพาน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 เรียน
ประธานสภาเทศบาลตําบลลําพาน กระผมดาบตํารวจสมคิด  นันทสมบรูณ์  
นายกเทศมนตรีตําบลลําพาน ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ อาศัย
อํานาจตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  หมวด 3   วธิีจัดทํางบประมาณ  ข้อ  23  วรรคสอง เมื่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจําปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ.2564  เหตุผล บัดนี้คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ตามท่ี
เจ้าหน้าที่งบประมาณได้เสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาแล้ว  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 
2564  กระผมจึงขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ให้สภาเทศบาลตําบลลําพานพิจารณา  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้  จึงเรียนมาเพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาล
พิจารณาดําเนินการต่อไปดาบตํารวจสมคิด  นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตําบลลํา
พาน ต่อไปหน้าต่อไปเลยนะครับ หน้าปกก็จะเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เทศบาลตําบลลําพาน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งอยู่ที่ 40 หมู่ 5 ตําบลลําพาน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 มีพื้นท่ี
ทั้งหมด 41 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งหมด 9,173 คน เป็นชาย 4,438 คน เป็น
หญิง 4,735 คน เอกสารวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  ส่วนที ่1 คําแถลงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายงานละเอียดประมาณการราบรับงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ส่วนที่  3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสําเนารายงานการประชุมสภา
เทศบาล เอกสารโครงการแบนท้ายงบประมาณ  ผมจะให้เจ้าหน้าที่งบประมาณหรือ
ผู้เกี่ยวข้องได้นําเรียนที่ประชุม ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณครับ 

นางพรทิวา  พิสุราช   เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อํานวยการกองคลัง ทุกท่านดิฉันนางพรทิวา พิสุราช ผู้อํานวยการกองคลัง ขออนุญาตนําเรียนในส่วนของ 

 1. สถานการคลัง 
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     1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลตําบลลําพานมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
              ณ วันที่  30  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
      1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                     35,887,105.86     บาท 
      1.1.2  เงินสะสม                      20,025,013.81     บาท 
      1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม            13,141,061.07     บาท 
      1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย             จํานวน......-......โครงการ 
                                                                                                   รวม  .........-......... บาท 
      1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้                               จํานวน......-......โครงการ  
                                                                                                     รวม  .........-............บาท 
        1.2  เงินกู้คงค้าง                         2,693,881.94    บาท 
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
      2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น   53,749,607.27  บาท  ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร                             869,665.39   บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                 266,806.75   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                      269,600.36   บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                      2,307,974.00   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       355,060.00    บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                      ..........-..........   บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร                        21,670,131.77   บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                  28,010,369.00  บาท 
      2.2  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   6,949,468   บาท 
      2.3  รายจ่ายจริง  จํานวน  50,217,587.60  บาท  ประกอบด้วย 
   งบกลาง                              18,895,882.87   บาท 

  งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)                      15,905,934.84   บาท 
  งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)   11,959,018.63   บาท 
  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)            1,624,428.00   บาท 
  งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอ่ืน)                                       -             บาท 
  งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)                                1,832,323.26    บาท 

      2.4  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จํานวน    6,949,468.00   บาท   
      2.5  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่                จํานวน     1,719,000.00  บาท 
      2.6  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม                             จํานวน     ...........-........... บาท 
      2.7  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                                                  จํานวน     ............-........... บาท 
3.  งบเฉพาะการ (ปีท่ีผ่านมา) 
 ประเภทกิจการ........-............. กิจการ............-.......... 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. ....-..... มีรายรับจริง.......-....... บาท    รายจ่ายจริง..................-........... บาท 
                  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น         จํานวน ..................-........... บาท 
      ยืมเงินสะสมจากเทศบาล           จํานวน .................-........... บาท 
กําไรสุทธิ                จํานวน .................-.............บาท 



๘ 

 

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ .................-..........................                    จํานวน...................-............บาท 
ทรัพย์จํานํา               จํานวน ...................-...........บาท 
นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์  เรียนท่านประธานคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตท่าน 
ปลัดเทศบาล ประธานสภา ในส่วนของคําแถลงงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตําบลลําพาน 
  อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในหน้า 4 ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลล าพาน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1.รายรับ 
รายรับ 

 

รับจริง 

ปี 2563 

ประมาณการ 

ปี 2564 

ประมาณการ 

ปี 2565 

 รายได้จัดเก็บเอง     

     หมวดภาษีอากร  869,665.39 852,000.00 1,018,000.00 

     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  266,806.75 261,800.00 270,350.00 

     หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน  269,600.36 200,000.00 296,000.00 

     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์ 2,307,974.00 2,260,000.00 2,360,000.00 

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  355,060.00 325,000.00 639,000.00 

     หมวดรายได้จากทุน  - - - 

     รวมรายได้จัดเก็บเอง  4,069,106.50 3,898,800.00 4,583,350.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่    

    หมวดภาษีจัดสรร 21,670,131.77 26,119,000.00 24,240,800.00 

    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21,670,131.77 26,119,000.00 24,240,800.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

   

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
28,010,369.00 33,535,000.00 34,651,850.00 

 

 

 



๙ 

 

รายรับ 

 

รับจริง 

ปี 2563 

ประมาณการ 

ปี 2564 

ประมาณการ 

ปี 2565 

    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

28,010,369.00 33,535,000.00 34,651,850.00 

รวม 
53,749,607.27 63,552,800.00 63,476,000.00 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี  2563 

ประมาณการ 

ปี  2564 

ประมาณการ 

ปี  2565 

จ่ายจากงบประมาณ    

          งบกลาง 18,895,882.87 25,824,760.00 27,524,860.00 

          งบบุคลากร (หมวดเงินเดอืน  ค่าจ้างประจํา
และค่าจา้งช่ัวคราว) 

 

15,905,934.84 

 

18,280,000.00 

 

18,405,000.00 

          งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดคา่สาธารณูปโภค) 

 

11,959,018.63 

 

14,998,240.00 

 

13,951,340.00 

          งบลงทุน  (หมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

 

1,624,428.00 

 

2,564,300.00 

 

1,842,800.00 

          งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,832,323.26 1,885,500.00 1,752,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 50,217,587.60 63,552,800.00 63,476,000.00 

 
 

 
 

 

 

 

 



๑๐ 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลต าบลล าพาน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป 17,005,620.00 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,465,620.00 

    แผนงานรักษาความสงบ 540,000.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 17,512,620.00 

    แผนงานการศึกษา 6,049,360.00 

    แผนงานสาธารณสุข 4,726,220.00 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 25,000.00 

    แผนงานเคหะและชุมชน 6,387,040.00 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 90,000.00 

    แผนงานการศาสนา 235,000.00 

ด้านเศรษฐกิจ 1,432,900.00 

    แผนงานอุตสาหกรรม 1,422,900.00 

    แผนงานการเกษตร 10,000.00 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 27,524,860.00 

    แผนงานงบกลาง 27,524,860.00 

 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 63,476,000.00 
      
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   ค รั บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก็ มี อ ยู่ ใ น เ อ ก ส า ร ร่ า ง เ ท ศ บั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ       
ประธานสภา รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้บริหารก็ได้ชี้แจง  

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตําบลลําพานนะครับที่ท่านได้นํา เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือ
จะอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นคือ 
63,476,000 บาท สมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.  2565 ในวาระแรกตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอ กรุณนายกมือครับ  
 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1  เสียง(ประธานสภาฯ) 



๑๑ 

 

ต่อไปนะครับหลังจากที่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 แล้ว สภาจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
นะครับ ซึ่งเราก็ได้ตั้งไว้แล้วนะครับตั้งแต่คราวประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก เมื่อวันที่ 
8 พฤษภาคม 2564  ดังนี้  

1. นางพรสวรรค์ รักภักดี    เป็นประธานกรรมการ 
2. นายนิคม จับตะเฆ่  เป็นกรรมการ 
3. นายบุญจันทร์ มาศงามเมือง เป็นกรรมการ 
4. นายประยงค์ แสงจําปา  เป็นกรรมการ 
5. นางปัทมา เรืองแจ้ง  เป็นกรรมการ 
6. นางกนกพร  ฤทธิ์รักษา  เป็นกรรมการ 
7. นายจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์  เป็นเลขานุการ 

เชิญท่านพรสวรรค์ ครับ 
นางพรสวรรค์  รักภักดี   เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางพรสวรรค์ รักภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ใน 

 การกําหนดนะคะขออนุญาตในส่วนของกําหนดวันยื่นแล้วก็วันแปรญัตติ ในส่วนของ
คณะกรรมการแปรญัตติ อยากจะให้ท่านประธาน เสนอเป็นข้อ ๆ กําหนดยื่นกี่วัน 
กําหนดแปรกี่วัน ส่วนคณะกรรมการต้องให้ท่านประธานถามด้วยว่าเห็นชอบหรือไม่ใน
วันนี้ ที่เราตั้งกันไว้หรือว่าเราจะเปลี่ยนใหม่ ถ้าเราไม่เปลี่ยนใหม่ก็ขอมติในที่ประชุม 
ขออนุญาตนําเรียนท่านประธานเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   ครับขอขอบคุณท่านพรสวรรค์ครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าคณะกรรมการแปรญัตติ 7 ท่านทีต่ั้ง 
 ไว้เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ท่านใดเห็นว่า เลือกใหม่ หรือคงไว้ชุดเดิม ขอมติครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบคงไว้ชุดเดิม 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1  เสียง
          (ประธานสภาฯ) 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์ สรุปเป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมดเจ็ดท่าน ตามที่ผมได้เรียนให้ 
ประธานสภาฯ ท่านทราบแล้วนะครับว่ามีเจ็ดท่าน คงไว้ชุดเดิมนะครับ ต่อไปนะครับตามระเบียบบก

ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ประธานสภา
เทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 47 หลังจากท่ีสภารับหลักการ
แล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะต้องหารือในที่ประชุมสภาแห่งนี้  คือต้องหารือสภา เพื่อให้สภา
พิจารณา 2 เรื่อง ดงันี้  

1. การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ของสมาชิกฯหรือฝ่ายบริหาร  
2.  การกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติ ของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เรื่องท่ี 1  ก่อนนะครับ เราจะก าหนดวันยืนค าแปรญัตตินะครับกี่วัน สมาชิก
ท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรขอเชิญครับ  เชิญท่านพรสวรรค์ครับเชิญครับ 

นางพรสวรรค์  รักภักดี  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางพรสวรรค์ รักภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  



๑๒ 

 

ในส่วนของกําหนดวันยื่นคําแปรญัตติเดิมที่เคยทําไว้ ก็คือยื่นคําแปร 3 วัน อันนี้คือข้อ
แรกนะคะดิฉันขอเสนอนะคะ ในส่วนที่ 2 ก็คือกําหนดแปรญัตติ 5 วัน ส่วนจะเป็น
วันที่เท่าไหร่นั้นให้ดูที่ปฏิทินอีกครั้งหนึ่งเพ่ือความเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามระเบียบ
วาระเพ่ือไม่ให้เลยกําหนดระยะเวลาในการประชุมนะคะ ก็เสนอไว้ 2 เรื่อง ขอบคุณค่ะ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์ ครับขอบคุณท่านพรสวรรค์นะครับ ท่านอ่ืนมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีขอมติเลยนะครับ จํานวนวันตามที่ท่านพรสวรรค์เสนอไว้สองอย่าง 

นะครับ เสนอคําแปรญัตติ กําหนดไว้ 3 วัน  กําหนดวันแปรญัตติ 5 วัน ขอมติครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์ กําหนดวันยื่นคําแปรญัตติ 3 วัน ระหว่างวันที่   18,19,20 สิงหาคม 2564 
ประธานสภาฯ ใครเห็นชอบยกมือครับ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์ กําหนดระยะเวลาพิจารณาการแปรญัตติ 5 วัน ระหว่างวันที่ 23,24,25, 
ประธานสภาฯ 26,27 สิงหาคม 2564 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ยกมือครับ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์ สรุปว่าที่ประชุมมีมติกําหนดวันยื่นคําแปรญัตติ 3 วัน คือวันที่ 18,19,20 
ประธานสภาฯ สิงหาคม 2564 และกําหนดวันแปรญัตติ 5 วัน คือวันที่ 23,24,25,26,27 

สิงหาคม 2564 นะครับ  
หารือกับท่านเลขาฯแล้วนะครับในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 2 

เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 
ในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3  ประธานสภาจะกําหนดเอาวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.
2565 แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีนะครับ   

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ   
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์ ต่อไปเป็นเรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอในเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนิคมครับ 
นายนิคม   จับตะเฆ่ เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายนิคม จับตะเฆ่ สมาชิกสภาเทศบาล  
  เขต 1 วันนี้เราประชุมเรื่องรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 

 2565 นะครับ ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับ อาจมีติดตัดบ้างเล็กน้อยก็ถือว่าผ่านไปด้วยดี
ครับ ก็ถือว่าทําร่างงบประมาณเพ่ือจัดสรรลงสู่พ่ีน้องประชาชน ถือว่าเป็นการดีครับผม 
ส่วนเรื่องอ่ืนๆนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับในช่วงนี้คือ เป็นสถานการณ์ของ
โรคติดต่อโรคโควิด-19 ทางเทศบาลของเราก็ได้เข้าไปดูแลบ้างแล้วนะครับ ที่ศูนย์พัก
คอยเป็นเรื่องที่ดีทีเ่ทศบาลของเราได้เข้าไปดูแลไปให้การสนับสนุนการก่อสร้างต่างๆที่
มันยังรกร้างอยู่นะครับ อย่างที่ท่านนายกบอกนะครับเราเป็นกรรมการด้วยกันทุกท่าน 
เรามีโอกาสก็ต้องเข้าไปสอดส่องดูแล แต่ส่วนที่อยากจะนําเรียนในครั้งนี้ก็คือว่า ผมได้
เข้าไป เห็นตอนที่เขากําลังทําก่อสร้างห้องน้ําของ อสม.หรือคุณหมอ เพ่ือที่จะอํานวย



๑๓ 

 

ความสะดวกผู้ที่อาสาเข้าไปช่วย เฝ้า หลายๆอย่างที่เคยนําเรียนไปว่า งบประมาณต่างๆที่
เข้าไปช่วยในส่วนนี้เป็นงบประมาณเร่งด่วน ผู้บริหารสามารถเบิกจ่ายได้เลยไม่ต้องผ่าน
สภาก็ได้ ในจุดที่คุณหมอใช้อยู่ที่พักของผู้เฝ้าระวังนี้ครับเป็นเต็นท์เป็นอะไร ถ้าเกิดมี
ฝนตกมีอะไรมันก็จะเหมือนกับว่าไม่น่าอยู่เท่าไหร่ ส่วนหอ้งน้ําท่านใดที่เข้าไปก็คงจะ
เห็นนะครับ วันนั้นผมเข้าไป เห็นกําลังก่อสร้างห้องน้ํากันอยู่นะครับ ถามท่าน ผอ.รพ
สต. บอกว่า เป็นงบประมาณส่วนตัวมีผู้บริจาคมา ผมถามว่าลงท่อลงอะไรเรียบร้อย
แล้วเราใช่แล้วอะไรกัน้ผนังห้องน้ํา รู้ไหมครับไปขอบริจาคไม่ไผ่จากวัดป่าอุดมชัยบ้าน
ฝายแตก มาสามแผ่น ผมรู้สึกยังไงไม่ทราบเหมือนกันครับพอถามถึงประตูเค้าบอกว่า
ประตูเดียวไปแกะเอาจากอาคารเรียน อันไหนที่มันพอใช้ได้ก็จะเอามาใส่ ถ้าไม่มีคนใจ
บุญไปบริจาคก็คงไม่ได้ประตูเข้าไปใส่นะครับ วันนั้นผมรู้สึกหดหู่จริงๆนะครับสําหรับ
เรื่องสุขอนามัยของคนที่เข้าไปเฝ้าคอยระวังที่ตรงนั้น ก็อยากฝากไปว่างบประมาณของ
เรามีเพียงพอที่จะนํามาดําเนินการในส่วนนี้ในเบื้องต้นการทําเทศบัญญัติ อยากให้เข้า
ไปช่วยเหลือตรงนี้ได้มากกว่านี้ พอจะได้ไหมครับ หรือว่าจะมีการทําลงไปนี้มันผิด
ระเบียบตรงไหนหรือเปล่า ขออนุญาตนะครับ คือเคยเอ่ยถามท่านปลัดมาหลายครั้ง
ท่านปลัดบอกว่าใจเย็นๆ คําว่าใจเย็นๆนี่ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินอย่างนี้ ผมว่าเราน่า
พิจารณาว่าสิ่งไหนควรไม่ควรดีไม่ดี ก็น่าจะทําให้มันดีขึ้นมาเพ่ือเป็นการอยู่ ที่พักอาศัย
ของคนที่เข้าไปอยู่ มันจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เขาจะได้มองว่าตําบลเราของเรามี
ศักยภาพ มากที่สุด ในส่วนนี้ มันขัดข้องตรงไหน ขออนุญาตถามด้วยนะครับว่า การลง
ไปช่วยเหลือบุคคลในเทศบาลของเรานี้มันมีการขัดข้องติดขัดอะไรหรือเปล่าเทศบาล
ของเรามีเงินเยอะแยะผมอยากให้เขาไปดูแลให้มากกว่านี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์ ขอบคุณท่านนิคมนะครับที่ได้อภิปรายซักถามนะครับ ในการใช้ประธานสภาฯ
   งบประมาณท่ีจะลงไปดูแลศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลสนามท่ีเทศบาลตําบลลําพานได้ 
   จัดทําเพ่ือพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับเชื้อ ก็ให้ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นะครับได้ชี้แจงอธิบาย 
   ระเบียบการใช้จ่ายขอเชิญครับ 
นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านดิฉันนางสาวรัชดา ศรีสว่างวงศ์ ปลัดเทศบาล ค่ะขออนุญาตท่านประธานนะ 

 คะพอดีวันนั้นเป็นการร้องขอฉุกเฉินทางพนักงานเราก็เร่งในการที่ทํางานหน้าที่ประจํา 
ในส่วนนี้ด้วย หน้าที่ประจําก็มีเยอะค่ะ ก็ได้เรียน ทางด้าน ผอ.ว่า ต้องการห้องน้ําอย่าง
เร่งด่วนเราก็ได้ส่งทางเจ้าหน้าที่ไปทําให้ด่วน ทาง ที่พ่ึงได้แจ้งมาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ท่าน
จะจัดหาเองก็เลยเป็นสภาพแบบนั้น ในส่วนที่จะแก้ไขเราก็ได้นําเสนอผู้บริหารให้อยู่ใน
สภาพที่ดีกว่านั้นค่ะ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ครับก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่งบประมาณนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ เรื่องอะไรอีกไหมครับขอเชิญครับ ขอเชิญท่านบุญจันทร์ครับ 
 



๑๔ 

 

นายบุญจันทร์  มาศงามเมือง  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านกระผมนายบุญจันทร์ มาศงามเมือง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 วันนี้ผมมีเรื่อง 

 จะเรียนถามอยู่สองสามเรื่องนะครับ เรื่องที่หนึ่งก็ อยากจะทราบว่า ขณะนี้ โครงการ
ถนนหน้าบ้าน ตํารวจสุพิศ นั้นถึงไหนแล้วนะครับ ชาวบ้านฝากมาเพราะว่าวันนั้นท่าน
รับปากว่า ไม่เกินสองสามเดือนนะครับ ปัจจุบันนี้ก็ยังผ่านมาแล้วสามสี่เดือนแล้วยังไม่
มีอะไรคืบหน้านะครับ เรื่องที่สองนะครับ คือเรื่องถนนบ้านวังเกาะเหล็กข้ามไปหนอง
บัว รู้สึกว่าเทแล้วเทซ้ําเทอีก สามครั้งแล้วนะครับที่ผมได้เข้ามารับตําแหน่งตรงนี้
สําหรับถนนตรงนั้น ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรรถสัญจรไปมาก็ไม่เท่าไรแต่ว่าถนนทรุดถนนพัง
ปูนร่อนออกหมดเหลือแต่หิน อันนี้ขอฝากทางผู้บริหาร ช่วยดูแลหน่อยว่า คุณภาพ
คอนกรีต มันเป็นยังไงนะครับ ทําไมมันยังไม่ถึงเวลา ทําไมมันพังไปแล้วมันออกไป
หมดแล้ว อยากจะให้เน้นคุณภาพคอนกรีตหน่อยนะครับ เรื่องท่ีสามก็คือหน้าวัดบ้าน
ฝายแตก ที่เทใหม่ เทใหม่ไม่เป็นไรหรอกครับก็ดีอยู่พ่ีน้องประชาชนไปมาสะดวก แต่ว่า
งบประมาณนะครับซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่ที่เดิมนะครับ อยากฝากทางผู้บริหารช่วยสอดส่อง
ดูแลด้วย ผมคิดว่าถนนคอนกรีตมีอยู่ห้าหมู่บ้าน มีอยู่หกโครงการอยากทราบว่า
โครงการไหนทําไปแล้ว หรือโครงการ ไหนโอนมาเป็นของปีงบประมาณ2565 นะ
ครับ โครงการร่องระบายน้ํา มีอยู่สี่หมู่บ้านมีรวมกันอยู่ห้าโครงการไม่รู้ว่าบ้านไหนทํา
ไปแล้วบ้านไหนยังไม่ทํา นะครับ ขยายเขตไฟฟ้ามีอยู่หกหมู่บ้านมีอยู่เก้าโครงการ บ้าน
ไหนทําแล้วหรือบ้านไหนยังไม่ทํา ที่ยังไม่ได้ทําจะยกมาเป็นงบประมาณของปีหกห้า
ทั้งหมดใช่ไหมครับ อันนี้อยากจะรู้รายละเอียดนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามว่าตรงไหน
ทําแล้วตรงไหนยังไม่ได้ทํา  เรื่องที่สี่นะครับ บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งสว่าง ระหว่าง
คอนกรีตกับลาดยาง หา่งกันอยู่ประมาณหนึ่งเมตร ตรงนั้นเป็นหลุมใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้ 
ผมฝากท่านให้ดูแลหน่อยเขาฝากมาว่าเวลาหน้าฝนนี้ไปดูเลยครับ เป็นแอ่งเลยครับตรง
นั้น ฝากด้วยนะครับ ครับผมผมก็มีแค่นี้นะครับ ขอบพระคุณครับผม 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   ขอบคุณท่านบุญจันทร์  สมาชิกท่านอ่ืนครับ เชิญท่านจรวยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์ เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านกระผมนายจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 สําหรับวันนี้ผม 

 เองก็จะมีเรื่องที่จะนําเรียนท่านสักสองสามเรื่องนะครับ ก็เป็นเรื่องเก่าที่มาเล่าใหม่นะ
ครับเรื่องแรกก็หน้าจะเป็นวัชพืชและต้นไม้ที่อยู่ตรงตลิ่งริมลําน้ําพาน ที่ผมเคยนําเรียน
ท่านไปแล้วเมื่อประชุมสภาครั้งที่แล้ว ตรงที่เราสร้างคูกันน้ํายังไม่ได้รับการดูแลเลยนะ
ครับก็คิดว่าน่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหารนะครับ เรื่องที่สองนะครับ
เรื่องเดียวกัน คือเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งคือวัดป่าแดนนาบุญถึงบึงวิชัย ผมก็เคย
นําเสนอไปแล้ว หนึ่งครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับการดูแลจากท่านนะครับ ก็น่าจะพิจารณาสัก
หน่อยนะครับส่วนเรื่องท่ีสามนะครับตลาดลําพานเรา วันนั้นมีการประชุมกันที่เรียกพ่ี
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น้องชาวตลาดมาพูดกันด้วยเรื่องเก่ียวกับการดูแลความสะอาด และก็การดูแล การ
ป้องกันโรคโควิดปัจจุบันนี้  วันนั้นเห็นท่านปลัดพูดว่า จําทําแผงกัน้หน้าร้านแต่ละร้าน
เป็นผ้าฉากแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยหลายวันแล้วนะครับยังไม่มีการไปดูแลเลย 
ส่วนเรื่องท่ีสี่ ก็ขอย้ําอีกรอบหนึ่งก็เเล้วกันนะครับ ห้องน้ําโรงพยาบาลสนามที่ฝายแตก 
ผมเองก็เคยเข้าไปใช้บริการหนึ่งครั้ง อันนี้คือภาพถ่ายที่ผมถ่ายมานะครับ สภาพห้องน้ํา 
ชัดๆนะครับที่ผมถ่ายมาก็น่าจะดูได้ กระผมจําได้ว่าผมไปต่างแดน ต่างจังหวัด เหมือน
ห้องน้ําของแม้วทางเขานะครับ ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วจากตรงนั้น กับวันนี้ของเราที่มี
อยู่ก็เหมือนกับท่านนิคมนะครับ ขออนุญาตที่เอ่ยนามท่าน เรามีงบประมาณตรงนี้
มากมาย น่าจะดูแลให้ดูดีกว่านี้หน่อยครับผม ส่วนเรื่องต่อมานะครับ นี่ก็เป็นเรื่อง
ชาวบ้านกระฝากมาขอร้องมาเกี่ยวกับการขุดลอกคลองในการทํางานของผู้รับจ้างหรือ
ผู้รับเหมา เส้นทางที่ไปปฏิบัติงาน กุดอ้อแล้วก็ฝายแตกท่ีลอกคลองกันนะครับ เท่าท่ีดู
ที่ผ่านมา ดูจากแบบที่เขียนมา จะไม่มีอะไรเลย เส้นตรงเป๊ะ บ้านกุดอ้อ ระยะทางก็
สองร้อยเจ็ดสิบเมตร ผมมีภาพถ่ายประกอบด้วยครับ จากครั้งแรกที่ทํางาน ทําแล้วนะ
ครับ แต่ว่าดูในการสภาพที่ทํางานแล้วดูดอกบัวหรือต้นบัว ยังมีมากมายเต็มไปหมดเลยนะ
ครับ อันนี้คือเป็นการครั้งแรกนะครับต่อมาภาพท่ีสองก็มีนะครับแก้ไขแล้ว เรียบร้อย
แล้วเป็นสภาพแบบนี้นะครับแก้ไขแล้ว ความลึกของร่องน้ําที่ขุด ที่ท่านเขียนมานี้ก็จะ
ลึกประมาณ หนึ่งเมตรหรือแปดสิบเซนแต่ดูจากปากแม็คโครที่ลงไปมันไม่ได้ถึงศอก
เลยนะครับ ก็เลยจะกราบเรียนท่านนายกนะครับว่า ต่อไปถ้าเราทํางานแบบนี้ผมคิดว่า 
ท่านนายกก็น่าจะกําชับนิดหนึ่งว่าดูให้มันละเอียดดูให้มันชัดเจนด้วยอย่าให้ชาวบ้าน
เขาพูดร้องเรียนมานะครับ ชาวบ้านเขาก็พูดกัน เขาก็บอกว่าพ่ีจรวยฝากดูหน่อย 
ถ่ายรูปไว้แล้วให้รายละเอียดไว้แล้วช่วยให้ท่านนายกดูหน่อย อันนี้เราก็ติเพ่ือชมว่ายังไง 
ต่อไปก็ไม่น่าจะมีแบบนี้ นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกับลําพานเรานะครับ ซึ่งเป็นตําบลที่
พัฒนาแล้วถ้าเราพูดถึงกันนะครับ สําหรับวันนี้ มี ขอบคุณครับ  

นายพัฒนาการ   ฆารวิพัฒน์ ขอบคุณท่านจรวยครับ ที่เห็นปัญหาเล็งเห็นประโยชน์เพื่อพ่ีน้องประชาชน ได้ 
ประธานสภาฯ เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ท่านอ่ืนครับสมาชิกท่านอ่ืนมีปัญหาอะไรไหมครับ  
 ที่จะสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ ถ้าไม่มีก็จะให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจงนะครับ ขอเชิญ 
 ผู้บริหารครับขอเชิญครับ 
ดาบตํารวจสมคิด นันทสมบูรณ์  ครับเรียนท่านประธานท่านสมาชิกท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะตอบ
นายกเทศมนตรี ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องนะครับ ผมก็จะนําเรียนว่า ในช่วงอย่างที่ท่าน สท.นิคม ท่านได้เสนอ 

 นะครับ พวกเราก็รู้ปัญหาอยู่ว่า เริ่มต้นก่อนที่เราจะได้ตกลงกัน กับท้องที่
ท้องถิ่น ไปทําโรงพยาบาลสนาม มันก็ติดขัดบ้างเป็นบางเรื่อง ท่านก็คงจะรู้อยู่ว่า งบ
กลางเราไม่มี เราก็จะมาโอนงบจากตรงนั้นตรงนี้ เพ่ือจะนําไปบริหารในส่วนของ
โรงพยาบาลสนามผมก็ได้ขอในทุกส่วนทุกกองในเทศบาลให้โอนงบประมาณในส่วน
ไหนที่ยังไม่จําเป็นต้องใช้ผมก็ขอโอนมางบกลาง เพ่ือจะเข้ามาแก้ปัญหาอย่างที่ท่าน
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เห็น  แต่ส่วนที่ท่าน สท.นิคมบอกว่าห้องน้ํา ห้องน้ําเราก็ทําด้วยกันวันนั้นเราก็ดู
ด้วยกัน แต่ว่าส่วนที่ทําเพ่ิมเติมข้ึนมา ผมอยากเรียนให้ท่านที่ประชุมที่เคารพทุกท่านที่
มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท่านเป็นกรรมการที่เราคุยกันเบื้องต้น คณะกรรมการด้วยกันทั้งหมด
นี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเราต้องร่วมกัน อันไหนที่มันยังทําไม่ได้ ว่ายังไม่มันยังไม่
สมบูรณ์หรือเพ่ือที่จะให้มันเข้าสู่ระบบ แต่ที่ท่านเห็นที่ถ่ายภาพนั้น มันเป็นการเรื่อง
เฉพาะกิจเร่งด่วนนะครับวันนั้น ก็ได้ปรึกษาหารือกันอยู่ว่าตรงนั้นตรงนี้ เขาบริจาคมา 
ถ้า รพสต.เขาก็ว่า แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน ทําไปก่อน ผมก็ได้ปรึกษาหารือทาง
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ว่าครั้งต่อไปอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ยังสั่งให้ท่านรองปลัดที่รับผิดชอบใน
กองสาธารณสุข ผมเป็นห่วงไปทุกเรื่อง อย่างสังกะสี ที่ท่านนิคม ทีย่ืมท่านมาก่อนนั้น 
คืนไปหรือยังถ้ายังไม่คืนไป ผมก็จะให้เค้าไปทําเป็นรางน้ํา เชื่อมระหว่างเต้นสองเต็นท์ 
เพ่ือให้มันเป็นรางน้ําไหล  อันนี้คือยกตัวอย่าง ส่วนท่านทั้งหลายที่เสนอท่านจรวย 
ท่านบุญจันทร์  ท่านเสนอมาผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็คุยกับฝ่ายงบประมาณอยู่ ว่าเราจะ
เอางบประมาณท่ีเรามีอยู่ขณะนี้ก็ได้ไปทําให้มันพอ มีอะไรก็ไป มาคุยกันก่อน สิ่งไหนที่
มันไม่ดี มันเป็นหน้าที่ของพวกเราต้องรับผิดชอบร่วมกันต้องมาถามกัน ผมก็เลยเรียน
อยู่หลายๆครั้งว่า เราต้องมาคุยกันก่อนว่าตรงนี้เราจะทํายังไงงบประมาณเรามีไหม ถ้า
มีผมก็ทํา ผมก็เรียนอยู่ผมก็เรียกหัวหน้าแต่ละกองมา ดูอยู่ว่าอันไหนที่ตั้งอยู่เทศ
บัญญัติ ของพวกท่านมีอะไรบ้างที่ยังไม่ใช้ก็โอนมาหน่อยครับ ก็ทําอยู่อย่างนี้นะครับ ที่
ทําได้ก็ก็ได้โอนงบประมาณ เจ้าหน้าที่งบประมาณเขาดําเนินการอยู่ ผมก็นําเรียนให้
ท่านที่เคารพได้เข้าใจ เพราะสิ่งต่างๆที่ยังไม่ครบไม่มี เมื่อสักครู่ผมยังนําเรียนอยู่ กับ
ท่าน สท.พรสวรรค์ว่า โครงการต่อไปที่จะทําผู้ที่กลับจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ก็เลยคุยกัน 
ผมก็ได้ฝากทุกท่าน ว่าพวกเราเป็นข้าราชการ ขณะนี้เรายังไม่ได้ทําเข้าสู่ระบบ 
เพียงแต่ว่าเราคิดร่วมกันว่า เราจะทําอย่างไรแก้ปัญหาเบื้องต้น อย่างที่พวกท่านเห็น
นะครับ อย่างที่บ้านโคกคอนเอาไปเอามา มันไม่เป็นอย่างที่เราคิด ตอนแรกเราก็ว่าจะ
ไปอยู่โคกคอน ก็ไม่มีใครไปอยู่ เราก็เอากําลังเอาพัสดุเข้าไป แต่ไหน ส่วนที่ท่าน
ทั้งหลาย ไม่ใช่ว่าสองท่านนะครับท่านอ่ืนๆอย่างที่ผมได้นําเรียน ท่านก็เข้าไปดูไปให้
กําลังใจกัน ปรึกษาหารือกันนะครับ เราต้องคุยกันให้ดีว่าไปร้องกันไปตีกันมันไม่มี
ประโยชน์ครับ พวกเราจุดมุ่งหมายของเรานั้นอยู่ที่จุดเดียวกัน อันไหนที่ไม่มีเราต้อง
ปรับเปลี่ยนแก้ไขถ้ามีงบประมาณผมนําเรียนด้วยความเคารพ ในสภาแห่งนี้ว่าไม่มี
อะไรที่ส่วนที่ตัวกระผมไม่อนุมัติ และการอนุมัติก็ด้วยความตั้งใจ ด้วยความจริงใจที่จะ
เอาไปแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนผมขอเรียนในที่ประชุม ให้ทราบร่วมกันครับ 
เดี๋ยวของท่านบุญจันทรน์ะครับ ในเรื่องโครงการ ถนนบ้านดาบตํารวจสุพิศนะครับเขา
ก็จะลงงาน เดี๋ยวผมจะให้ ผอ.อิสระนําเรียนในเรื่องดาบสุพิศ ในเรื่องถนนวังเกาะเหล็ก
ไปบ้านหนองบวั ท่านพูดนี่มันเป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่ท่านบญุจันทร์ ว่าเปน็หลุมเป็นบ่อ 
เป็นเรื่องเก่าใช่ไหมครับเรื่องใหม่เรายังไม่ได้ทําอะไรเรื่องใหม่ผมก็จะเอาเข้าเทศบัญญัติ  
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ผมก็จะประชุมกันนอกรอบ ตัวเลขเรามามันไม่ตรง เพราะว่าตัวผมอย่างที่พวกท่าน
อยากได้งบประมาณ จริง ๆ แล้วมันต้องเข้าสภา คือผมเรียนท่านแล้วในเรื่องงบประมาณ 
จริงๆแล้วมันต้องมีซักห้าล้าน มันอาจจะตกไปบางหมู่บ้าน แต่ผมคิดว่า เราก็น่าจะมา
คิดร่วมกันมันอาจจะตกไปตามหมู่บ้านนั้น อย่างบ้านดงเมืองก็มีสองโครงการก็มีโครงการ
หนึ่งก็แบ่งไป ในส่วนที่ว่าถนนตรงนั้นที่ว่าพังแล้วพังอีกอย่างที่บ้านฝายแตก ผมก็จะ
ตอบทีละอันอย่างบ้านฝายแตกนี้ คือผมนําเรียนว่าในช่วงอันนั้นมันเป็น งบประมาณที่ 
อบจ. เข้ามาทําให้แต่ระเบียบของ อบจ.เขาต้องดูว่า มาเริ่มต้นจากตรงไหน ที่เชื่อมกับ
ตรงอ่ืน ที่เขาทําไว้ส่วนที่เหลือ มันเหลืออยู่นิดเดียวก็งบประมาณห้าแสน มันจะสุด
ตรงไหนก็หยุดตรงนั้น ส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเรา ส่วนที่เหลือผมก็ให้ประมาณการ
เข้าไปที่เทศบัญญัติแล้วนะครับ เราก็จะได้ทําปีนี้ มันก็ข้ึนอยู่ว่าเราประมาณการไว้ว่า
ตัวเลข ขนาดนี้ แต่ถ้าเงินไม่เข้าตามที่เราประมาณการไว้ โครงการในเทศบัญญัติบาง
ตัวมันก็อาจจะตกไป แต่เราก็พยายามที่จะเอาตัวไหนที่มันเดือดร้อน มีความจําเป็น 
เช่น มันไม่ต่อเนื่องนิดๆหน่อยๆเราก็จะระบายออกที อันนี้นําเรียนท่านเพื่อทราบ จาก
หนองบัว สะพานหนองบัวปีนี้ผมก็ ได้คุยกับท่านสท.พรสวรรค์แล้ว ทีแรกว่าจะไปลงใน
บ้านมันมีสองซอย ก็เลยเอาไปให้ส่วนรวมเลยครับ ก็เอาไปเรื่องของสะพาน ที่เรามี
งบประมาณนิดเดียว อันนี้คือผมเรียนว่าต่อไป อย่างที่ผมได้นําเรียนไปครับในส่วน
ต่างๆ ในปี 2564 ถนนบ้านตํารวจสุพิศกับถนนที่ท่านบุญจันได้ถามว่าได้ดําเนินการ
ยังไง อย่างที่ท่านได้เสนอมานั้นก็นําเรียนให้ท่านได้ทราบ เรื่องหน้าบ้านผู้ใหญ่หมู่ 16 
ด้วย ก็คงจะเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ผมนําเรียนว่างบประมาณท่ีเขา อย่างที่บ้านหนอง
ทุ่มก็เหลืออยู่สามวาสี่วา ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเหลือเท่านี้ทําไมไม่ทําให้มันเสร็จ เขาไม่
เข้าใจ เพราะฉะนั้นถ้า มันมีงบประมาณจากท่ีเขาทําไปแล้ว มีเท่านี้แต่เหลืออีกคืบหนึ่ง 
มันก็ทําไม่ได้ เขาก็ไม่ให้เราทําเพราะฉะนั้น  เราก็ต้องทําให้เขาต่อเนื่องเดี๋ยวประมาณ
เดือนกันยานี้ผมว่าแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับ ท่านก็คงจะเข้าใจนะครับ อันที่สองก็คือถ้า
มันคาบเกี่ยวกับพ้ืนที่ชลประทาน อย่างที่ผมเคยเรียนว่า เราของบประมาณได้เพื่อให้
ประชาชน แต่ว่าส่วนที่เขาทําตัวเลขเขาก็ทําไป ส่วนที่มันเหลือ เขาเหลือไว้ที่
ชลประทานนะครับเขาไม่ขออนุญาตเขากลัวจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณ เขาก็ต้อง
รับผิดชอบส่วนที่ไม่ใช่ชลประทานไป  เราต้องได้ขออนุญาต เราก็ต้องทําในส่วนที่ไม่ใช่
ของชลประทานไป หลังๆมาผมก็เลยประกาศว่า ท่าน ผอ. ครับในกรณีแบบนี้ มันไม่
เสร็จ จะทํายังไง ขอเขาก็แนะนําว่าให้ท่านทําหนังสือ ไปตามระเบียบเรื่องอนุมัติไม่มี
ปัญหาครับ อันนี้ผมได้ปรึกษาหารือกับ ผอ.ชลประทานที่ตัวแทนเขา หัวหน้าตอน 2 ก็
ได้มาพบผม ก็ได้คุยกันหลายๆ เรื่องท่ีเกี่ยวกับนี้นะครับ ส่วนต่อไป บ้านฝายแตกก็ตอบ
แล้วนะครับ เรื่องดาบสุพิศเดี๋ยวผมให้ ผอ.กองช่างนําเรียนขอเชิญครับ ผอ.กองช่างกับ
โครงการปี 64 มี 2 เรื่องรายละเอียดนําเรียนที่ประชุมให้รับทราบร่วมกันครับ 

นายอิสระ  ระวาดชู  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 



๑๘ 

 

ผู้อํานวยการกองช่าง ทุกท่านกระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบท่าน 
บุญจันทรน์ะครับ คําถามเก่ียวกับโครงการก่อสร้าง คสล.หน้าบ้านร้อยตํารวจสุพิศ  ขอ
อนุญาตที่ได้เอ่ยนามนะครับไปถึงไหนแล้ว ก็คือขอนําเรียนนะครับ โครงการ อันนี้เป็น
โครงการขอจ่ายจากกรมส่งเสริม  ปี 2564  เราได้ดําเนินการไปแล้วจากเงินเหลือจ่าย
เราก็ได้ไป ขอใช้มาได้ทั้งหมด 3 โครงการ ก็โครงการแรกอยู่ที่บ้านทุ่งสว่าง ซอยตํารวจ
โทสุพิศจากโกดังซอยหน้าร้านเจริญทรัพย์โครงการนี้จะเชื่อมจากหน้าบ้านร้อยตํารวจ
โทสุพิศก็จะเชื่อมทั้ง 3 แยก ถึงกุดน้ํารัดนะครับเป็นคอนนกรีตหมดนะครับ ส่วนโกดัง
ร้านเจริญทรัพย์ก็จะ 3 แยก ไปจนถึงคลองชลประทานนะครับ ซึ่ง 2 อันนี้จะทําพร้อม
กัน ตอนนี้ทําสัญญาไปแล้วผู้รับจ้างมาดูสถานที่แล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์เข้าไป
ดําเนินการ ส่วนตัวที่ 2 เป็นของบ้านหนองทุ่ม ซึ่งหลายท่านผ่านไปหนองทุ่มก็มี
ช่วงหนึ่ง หนองทุ่มจนถึงท่าสีดาจะไม่มีคอนกรีตประมาณ 50 เมตร เราก็ขอลงจบตรง
นี้แล้วก็ขอต่อจาก 3 แยก หนองทุ่มไปทางวัดป่าบ้านหนองทุ่ม ก็จะเป็น 2 ช่วง ส่วน
โครงการที่ 3 ก็จะเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นจากบ้านโคกคอนมาทางกุดไฮ มาทาง
กุดไฮนะครับ จะถึงประมาณแถวๆกุดไฮนะครับอันนี้รวมแล้วเป็น 3 โครงการ ในตัวที่
ใช้เงินเหลือจ่ายในปี 2564 ได้ดําเนินการ เหลือแต่ผู้รับจ้างจะลงงาน อย่างที่ท่าน
นายกได้นําเสนอ อันที่ 2 ท่านถามเก่ียวกับถนนคอนกรีตน่าจะเป็นที่เดียวกับที่เรา
บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ 2564 ซึ่งบริเวณนี้ไม่เคยเทคอนกรีตเลยซักครั้งเลยนะครับ 
ตั้งแต่ผมมาอยู่ เป็นลูกรังเพราะว่างบตัวที่จะไปเชื่อมคอนกรีตนี้ ตอนนั้นผมจําได้ว่า
เป็นงบของหมู่บ้านเทมาจากในหมู่บ้านออกไปหาทางสะพานงบประมาณไปถึงแค่นั้น
ไม่จรดคลองชลประทาน คือทางนี้จะไม่มีคอนกรีตเลยนะครับที่ท่านเห็นเป็นหลุมเป็น
ลูกรัง ไม่ใช่คอนกรีตเลยนะครับอันนี้นําเรียนเพ่ือทราบนะครับ ส่วนที่ 3 คือบ้านฝาย
แตก อันนี้ พอเทศบาลไปทําครั้งแรกงบประมาณก็ไม่ถึงหัวโค้ง พอ  อบจ.ไปทําก็ไม่ถึง 
เพราะเขาเริ่มจากคลองชลประทาน เราก็จะเอาไปตั้งงบประมาณ ปี 2565 เพื่อที่เรา
ลงตามจุดท่านก็จะเห็นว่าอันนี้เราไปทําเพ่ือให้มันสมบรูณ์ ไม่เกิดอุบัติเหตุ เพราะ
บริเวณนั้นจะไม่มีคอนกรีต ก็จะประมาณนี้ อีกโครงการในเทศบัญญัติปี 2564 นั้น 
เราตั้งโครงการไว้ทั้งหมด  11 โครงการ  ตอนนี้เราดําเนินการหาผู้รับจ้างมาทําการ
ก่อสร้างอยู่ประมาณ 5 โครงการ ตอนนี้เหลืออยู่ 6 โครงการ คืออาทิตย์ที่แล้วได้คุย
กันกับท่าน ผอ. กองคลัง ว่าให้เสนอขออนุมัติมาเพ่ือเราจะรองบประมาณมาช่วงเดือน
กันยายนพองบประมาณเราเข้ามาตามที่เราตั้งไว้เราก็จะดําเนินการเราอีก 6 โครงการ 
ส่วนโครงการนั้นท่านก็คงจะรู้นะว่ามีโครงการอะไรบ้างที่อยู่ในเทศบัญญัติปี 2564  
แล้วที่นี้โครงการขยายเขตไฟฟ้านี้ครับทุกทีทุกครั้งเรื่องงบประมาณเราจะรอช่วง
สิงหาคมกันยายน เพราะว่าไฟฟ้ามันเป็นการอุดหนุนไฟฟ้าเราคิดว่าเรามีงบประมาณ
เพียงพอแจ้งให้ไฟฟ้าออกมาสํารวจโครงการไว้แล้วเราก็จะอุดหนุนไฟฟ้าไปไฟฟ้าก็จะ
ดําเนินการแต่ว่ากติกาของไฟฟ้าก็คือถ้าเราแจ้งเขาไปเขาก็จะออกมาสํารวจปริมาณ
ราคาแล้วการประมาณราคาแล้วอายุการประมาณราคาเขามีระยะเวลา 6 เดือน ถ้า
ผ่านไปพ้นไปแล้ว 6 เดือนไม่ดําเนินการเทศบาลจะต้องเสียเงิน 5,000 บาท เขาจะ
เรียกเก็บโครงการถ้าเขาทําไปก่อนคือมันเป็นกติกาของเขาตัวนี้เหมือนกันถ้าเราไม่มี
งบประมาณเพียงพอเราอาจจะพิจารณาก่อน เพราะว่าแจ้งเขาไปแล้วเราต้องทํา อันนี้



๑๙ 

 

เรื่องของไฟฟ้า ส่วนหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านนั้นมันเป็นงบของหมู่บ้านโครงการละห้าแสน
นะครับ ผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าหมู่บ้านทําไมเ่ทถนนลาดยางไปเชื่อมกัน ขอบคุณครับ 

ดาบตํารวจสมคิด  นันทสมบูรณ์  ตอบท่านจรวยนะครับ ช่วงนี้กําลังเราแบ่งไปอยู่เวรคนป่วย EMS ตัดหญ้า
นายกเทศมนตรี เก็บขยะ มอบให้กองสาธารณสุขประสานกองช่างและเชิญพวกเราเป็นจิตอาสา 

ร่วมกัน มันเป็นหน้าที่ของพวกเราเมื่อได้รับการถ่ายโอนมา ถนนที่วันนั้นก็คุยกันแล้ว 
จากวัดป่าแดนนาบุญ ถึงวิชัย ก็ได้คุยกันแล้ว ว่าไตรมาสแรกงบประมาณมันอาจจะเข้า
ไม่เข้า ถ้าเข้าผมก็จะขอโอนตั้งเป็นรายการใหม่เอาจากส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้ อันนี้เป็น
เรื่องเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ เรื่องวัชพืชกับเรื่องถนนเป็นเรื่องเดียวกันนะ
ครับ ทั้งนี้ทางท่านรักษาการท่าน ผอ.กองสาธารณสุขกับกองช่างได้คุยกันแล้ว ผมก็ได้
มอบหมายให้ไปแล้ว เครื่องตัดหญ้าผมมอบให้รองปลัดท่านผู้รับผิดชอบ การจัดการ 
กับกองช่าง ว่าคนงานลูกจ้างเรามีสองส่วนที่จะไปได้ก็คุยกับกองช่างกับสาธารณสุข ผม
ก็จะทําการไว้ว่าหนึ่งสัปดาห์ แต่ตอนนี้ขณะนี้ก็ติดปัญหาเรื่องโควิดจริงๆแล้ว เราต้องมี
สถานที่สองแห่ง เพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยอย่างที่วังเกาะเหล็กนั้นถ้าเราตกลงกันเรียบร้อย
มันก็จะไม่ติดเพ่ือที่จะรอรับผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง เพราะเขตสองนี่ไม่มีเลยเขตสองเรานี้
หาแล้วหาอีก วันนั้นผมก็ไปหาที่วัดดอนปรากฏว่า เขาให้เข้าไปลึกลึกข้างใน ปรากฏว่า
ไม่มี ถ้าไม่มีเราก็อาศัยเขตหนึ่งละครับเพราะมีจุดเดียวอยู่ในระหว่างที่เราได้สอบถามที่
เลยเราถึงจะ หางบประมาณในส่วน อุปโภคบริโภคพูดผมเพื่อกลับ ผู้ป่วยไม่มีบ้านที่พัก
พิง อันนี้คือภารกิจของพวกเราร่วมกัน เรื่องตลาดนะครับ ตลาดตอนนี้ผมก็เห็นใจ
เพราะว่ากองสาธารณสุขมีอยู่คนเดียว ก็เลยให้ท่านรองปลัดฯ ช่วยกํากับดูแลช่วย เรา
คุยถ้าเราปิดตลาด มันก็ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ พ่ีน้องขาดรายได้ เพื่อจะได้เลี้ยงครอบครัว 
ส่วนเรื่องต่อไปนะครับ ห้องน้ําศูนย์พักคอยโรงเรียนบ้านฝายแตก อันนี้ผมก็ได้ตอบไป
แล้วนะครับ สุดท้ายครับก็ขอขอบคุณท่านจรวยท่านเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบ ในส่วน
ที่เราไปทํานั้น เพ่ือเตรียมการรองรับในส่วนหนึ่งแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําขังถนน แต่ว่า
ท่านว่าขุดอาจจะไม่ได้แบบใดอะไร เพราะว่าตรงนี้มันมีช่างควบคุมอยู่นะอยากไห้ทํา
ยังไงท่านก็แนะนํามา เป้าหมายปลายทาง คือ เราจะแก้ปัญหา ต่างๆให้ชาวบ้าน เขา
เมื่อเขาร้องขอมา แต่ผมนําเรียนด้วยความเคารพว่าบางสิ่งชาวบ้านร้องมาเราทําไม่ทัน
เพราะว่าขาดงบประมาณ ผมจึงนําเรียนหลายๆ ครั้งว่า ท่านอย่างตัวผมเข้ามาผมก็จะ
ขอดูยอดเงินเข้าทุกวันผมจะให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเสนอมา ครั้งต่อไปก็เดี๋ยวตัวผม
รับไว้นะครับผมจะได้ประชุมส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่องขุดลอกให้ไปดูด้วยกัน เพราะว่ายังไง
ต้องอยู่ด้วยกัน ท่านจะได้เห็นปัญหาด้วยกัน ว่าดีไม่ดี หรือยังไง แต่งบประมาณท่ีเราจะ
แก้ไข ต่างๆที่มา มันก็ไปตามระยะทาง ในปริมาณงาน ตามที่เขาได้ทําไป แต่ว่า มีส่วน
ตรวจสอบลองคิดดูว่าจะทํายังไง เราจะอยู่ด้วยกันได้ เป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราได้ตรวจสอบ
ร่วมกัน เพ่ือพิจารณาให้ประชาชน มองว่าเราทําอย่างนั้นอย่างนี้ ไปพอแล้วๆไป แต่
จุดหมายก็คือต้องทํายังไงที่เราจะแก้ปัญหาให้เขา เมื่อชาวบ้านเหล่านั้นได้รับความ



๒๐ 

 

เดือดร้อน ความพึงพอใจแต่บางครั้งก็ไม่อาจจะถูกใจทุกคน ตัวกระผมในนานผู้บริหาร 
ก็จะเร่งรัดเรื่องต่างๆ ทีทุ่กท่านได้เสนอ ก็จะไปปรับปรุงแก้ไข สิ่งไหนที่มันจะเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนก็ตอบท่านเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์ ครับขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจง ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก มีสมาชิก                   
ประธานสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับขอเชิญครับ ขอเชิญท่านจรวย ครับ 
นายจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์ เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ  ประชุมทุกท่านกระผมนายจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ต่อเนื่องเลย    
   นะครับ เนื่องจากเมื่อสักครู่ บ้านกุดอ้อ แล้วก็บ้านฝายแตกเป็นงานเดียวกันนะครับท่าน 
   นายก แบบที่ท่านเขียนมาครับ ระยะทางก็ไกลพอสมควรครับ 800 เมตร แต่คนเขียน 

แบบนั้นไม่ได้ว่างเว้นไม่ได้ เขียนแบบตรงเป๊ะได้ลักษณะเดียวกัน  ไม่ได้ว่างเว้นเลย แต่
ถ้าคุณเขียนแบบมาแบบลักษณะ ว่าตรงกันเป๊ะเลย ก็ลักษณะเดียวกัน ผมก็เลยอยาก
ถามว่า อย่างเส้นทางท่ีทางเข้าบ้านปลายแต่ไปถึง ทางโค้ง แต่ยังไม่ได้ทํา แต่ว่าแบบนั้น
เขียนมา ครับนี่คือลักษณะของแบบ ความหมายเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน ต่อเนื่องจาก
บ้านกุดอ้อเมื่อกี้นี้แหละครับ ครับส่วนเรื่องต่อมา เล็กๆน้อยๆ จากทีมงานของ สท.เรา
เรื่อง โควิด ที่ทาง สท.ทุกท่านเป็นกรรมการ ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามฝายแตก ผม
ก็เลยอยากจะทราบว่า รายละเอียด ข้อมูล ตอนนี้มีศูนย์พักคอย บ้านฝายแตกวันนี้คือ
วันที่ 16 สิงหาคม มีผู้พักคอยกี่คน มีผู้ป่วยที่ส่งต่อไปโรงบาลสนามในเมืองนั้นกี่ราย
ครับ และแต่ละคน มาจากหมู่บ้านไหนบ้าง ขอข้อมูลเพ่ือจะได้แจ้งกลับทาง
คณะกรรมการศูนย์ฯได้ รับทราบกัน เพื่อจะได้แจ้งให้กับพ่ีน้องประชาชนทราบว่า คน
ป่วยตรงนั้น มาจากไหนบ้างครับ จะได้เฝ้าระวังอยู่ด้วยกันว่า โรคโควิดนั้น ตําบลเราก็มี
เยอะอยู่เหมือนกัน ข้อมูลตรงนี้ผมอยากให้ท่านรองกฤษณาเป็นคนตอบเพราะว่าท่าน
เป็นผู้ที่อยู่ตรงนั้น น่าจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลตรงนั้นดีมากครับ ท่านรองฯกฤษณา
น่าจะรู้เรื่องที่สุดนะครับ ตรงนี้ขอบคุณครับ 

นางกฤษณา อ่ิมเสถียร   ขออนุญาตค่ะ ขอมอบให้ท่านรองปลัดเพราะท่านรักษาการ ผอ.กองสาสาธรณสุข 
รองนายกเทศมนตรี ตอบค่ะ 
นางศิรินภา  บุญพิทักษ์  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
รองปลัดเทศบาล  ทุกท่าน ดิฉันนางศิรินภา บุญพิทักษ์ รองปลัดเทศบาล สําหรับวันนี้นะคะ จํานวนคนไข้  

ในโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนฝายแตกนะคะ มีทั้งหมด 13 รายค่ะ และรักษาต่อที่
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 1 รายค่ะ สรุปว่าคนไข้ ทั้งหมดในโรงพยาบาลสนาม 12 รายค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

ดาบตํารวจสมคิด นันทสมบูรณ์ ครับขออนุญาตท่านประธานครับผมขออนุญาตต่อ ขออนุญาตให้ ผอ.กองช่าง
นายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจงเรื่องถนนครับ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  เชิญผู้อํานวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาฯ 



๒๑ 

 

นายอิสระ  ระวาดชู เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ผู้อํานวยการกองช่าง ประชุมทุกท่าน กระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบกระทู้ 

ของท่านสดจรวยนะครับ ที่ถามเกี่ยวกับโครงการขุดลอก ช่วงบ้านฝายแตกนะครับ 
ก่อนอ่ืนต้องขอบคุณท่านครับที่ช่วยสอดส่องดูแล ก็คือแบบก่อสร้าง ตรงไหนทางเข้า
หมู่บ้านตรงไหนทางโค้งนะครับ เราจะตัดปริมานงานส่วนนั้นออก แล้วคงเหลือก็เป็น
ส่วนที่เป็นร่องแต่ในส่วนที่เป็นโค้งบ้านฝายแตก คือเราได้เบิกจ่ายไปเท่าท่ีเราได้ทํางาน
จริง ในส่วนนั่นคือ เนื่องจากลงไม่ได้ มันไม่มีสภาพพ้ืนที่ ที่จะลง คือ ฝั่งหนึ่งก็เป็นถนน 
อีกฝั่งก็เป็นพ้ืนที่เกษตรกร เราก็ได้รับการคัดค้านจากเกษตรกรว่าตรงนั้นมันลึกอยู่แล้ว
เราก็เลยตัดออก ตัดปริมานออกประมาณ90เมตร ครับ แล้วก็เบิกจ่ายเท่าที่ทําได้จริง 
แต่ว่าในแบบที่ท่านได้ไปเป็นแบบที่ ปร. เดิม  แต่ว่าเราตัดปริมาณงานส่วนนั้นออกแล้ว 
เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงนะครับ แต่ในครั้งต่อไปก็จะ พิจารณา ในส่วนนี้ ณ โอกาสนี้ก็
ขอบคุณท่าน สท. ขอบคุณอีกครั้งครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ขอบคุณท่านผู้อํานวยการกองช่างก็ได้ชี้แจงนะครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่อง 
ประธานสภา   อ่ืนๆอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านพรสวรรค์ครับ 
นางพรสวรรค์  รักภักดี  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางพรสวรรค์ รักภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

ในวาระอ่ืนๆขอเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่ง ในส่วนของเรื่องตลาด ที่เราได้ประชุมกันที่ผ่านมา 
ในส่วนของจุดบริการพ่ีน้องประชาชน ก่อนเข้าตลาดนะคะ ซึ่งวันนั้นเราก็ได้มีการเสนอ
กันไปว่าจะทําอะไรบ้าง แต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ ที่ดิฉันได้เสนอไปในส่วนของวันประชุม
วันนั้นคือในส่วนของจุดบริการพี่น้องประชาชนที่อยากให้ทาง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ใน
ส่วนของสาธารณสุข ว่าต้องมีการตั้งโต๊ะ แล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ แล้วก็มีสมุดลงชื่อคน
เข้าออกตลาดแต่ละวัน และก็สิ่งสุดท้ายที่ต้องการให้มีมากที่สุด ก็คือให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ดูแล กํากับดูแลอยู่ตรงนั้น ไม่ทราบว่า ตลาดเปิดเวลาเท่าไหร่ ปิดเวลาเท่าไหร่ ก็อยาก
ให้มีเจ้าหน้าที่ในส่วนของกองสาสุขนะคะ จะเป็นในส่วนไหนก็ตาม เพราะว่าในส่วนของ
ท่านก็มีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง อะไรต่างๆก็แล้วแต่ไม่น้อยกว่าสิบเจ็ดท่าน หนึ่งใน
เจ็ดสิบคนนั้นอยากให้ท่านมอบหมายให้เปลี่ยนเวรกัน ไปเข้าเวรในตลาด ตรงนั้นเพื่อ
ดูแลพี่น้องประชาชน จะได้หรือไม่นะคะ อันนี้ก็ได้ไปสอบทางตลาดมาว่า เขาบอกว่า ไม่
มีเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลในส่วนของนี้ บางครั้งก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะไม่มี
เลย แต่ว่าคําว่าไม่มีนี้ไปถึงเจ้าหน้าที่ แต่ว่าโต๊ะ เจลแอลกอฮอล์นี้มีอยู่นะคะ อยากให้
รัดกุมมากกว่านี้ คืออยากให้พ่ีเจ้าหน้าที่เขา้ไปดูแล ในส่วนของทางเข้าตลาดให้ชัดเจน
ค่ะ อันนี้เพ่ือเป็นการ ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อ เราก็จะได้ดูแลร่วมกัน พ่ีน้องชาว
ตลาดก็ฝากมานะคะ จะมียังไง ก็ให้ท่าน เสนอในที่ประชุม ว่าท่านได้จัดคนลงไปที่นั่นรึเปล่า 
ขอฝากทางท่านประธานสภาถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรื่องนี้โดยตรงค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ครับขอบคุณท่านพรสวรรค์ครับที่เล็งเห็นความสําคัญมาตรการในการดูแล
ประธานสภาฯ  ควบคุมสถานการณ์โควิดที่ร้านตลาด ร้านค้าชุมชนของเรานะครับ ขอเชิญท่านรองปลัด 

ชี้แจงครับขอเชิญครับ 



๒๒ 

 

นางศิรินภา  บุญพิทักษ์  เ รี ยนท่ านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร  
รองปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางศิรินภา บุญพิทักษ์ รองปลัดเทศบาล ค่ะขอ

อนุญาตเรียนชี้แจง จุดบริการตลาด พ่ีน้องประชาชนคือ เราตรวจโควิดก่อน วัดอุณหภูมิ
ก่อนเข้าตลาดอยู่นะคะ มีเจ้าหน้าที่ประจําทุกวัน แต่เขาอาจจะไม่ได้นั่งที่โต๊ะรอผู้เข้า 
รับบริการประจํานะคะ คือเราจะจัดEMS เพราะว่าEMSประจําอยู่ที่นั่นก็ให้เขาคอย
สอดส่องดูแลอยู่ที่นั่นเป็นประจํา ขอบคุณค่ะ 

ดาบตํารวจสมคิด  นันทสมบูรณ์  ในส่วนของเรื่องตลาด ท่านรองปลัดก็รับไปปรับปรุงแก้ไขนะครับ จุดไหน
นายกเทศมนตรี  ที่ขัดข้องก็ช่วยๆกัน ช่วงนี้พวกเรารับภาระหนักในเรื่องสถานการณ์โควิดเพราะว่าบาง 

บ้านได้เจอปัญหาว่ามาแล้วก็ไม่แจ้ง อสม. ไม่แจ้ง รพสต. เวลาไปร่วมงานเราก็ตกใจ 
เพราะว่าเราก็บอกท่าน สท. แต่ละเขตฝากญาติพ่ีน้องต่างๆด้วย ต้องขอความร่วมมือ 
วันนั้นผมดูข่าวที่ไปงานศพวันนั้น งานศพเกือบทั้งหมด ผู้เข้าไปร่วมงานศพเกือบสาม
ร้อยคน ผมก็ไม่อยากให้มันลามไป พวกเราก็พยายามที่จะป้องกันตัวเอง เราต้องเซฟ
ตัวเองนะครับ เพราะไม่มีใครที่จะตอบได้ ส่วนเกี่ยวข้องบางที่ก็ตอบเราไปตาม
สถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ว่าเรามองไม่เห็นว่ามันจะมาเมื่อใด แต่เราไม่คิดว่าจะมีผู้ติดเชื้อ
แบบนี้ เราแก้ไขปัญหาช่วยกันไป  แต่จําเป็นแค่ไหนอ้ันนี้ก็ เพ่ือความปลอดภัย ผมก็จะ
นําเรียนท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทํานะครับ เช่นสาธารณสุขก็
ไปทางคุณหมอ พวกเราก็เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องที่ท่านเสนออันไหนที่มันขาดตก
บกพร่องก็บอกเจ้าหน้าที่งบประมาณมาบอกปลัดมาบอกรองปลัดมาเราก็มาร่วมกันคิด
ร่วมกันทําเพ่ือความสะดวก เพ่ือแก้ไขปัญหาก็ขอนําเรียนด้วยความเคารพ นอกเหนือสิ่ง
อ่ืนใดก็ขอบคุณทุกท่าน ที่ผ่านมาบางท่านก็มีพรรคพวกบางคนก็มีกําลังได้บริจาคสิ่งนั้น
สิ่งนี้ เข้าไปในศูนย ์ผมให้นโยบายไปว่า ท่านบริจาคไปเข้าไปในศูนยว์่าจะไปเก็บไว้
ตรงไหน เมื่อคนเข้ามาก็สามารถที่จะดําเนินการได้  ผมก็มองเห็นว่าพวกท่านไปอยู่เวร
ยามอย่างมาม่า กาแฟ ขนม อยากได้มาเพ่ือ อํานวยความสะดวกให้ผู้ป่วย ที่
นอกเหนือจากงบประมาณท่ีเราทําได้ เพราะฉะนั้นผมขอฝากท่าน ที่มกีําลัง ทั้งหลายทั้ง
ปวงที่จะบริจาคขอความอนุเคราะห์เพ่ือชาวตําบลลําพานของเราส่วนที่เราทําได้ สิ่งที่
ท่านเสนอมา เราก็จะพยายาม ให้ทําให้ที่สุดครับ เพ่ือที่จะแกไ้ขปัญหา ไม่ใช่ผมคนเดียว
นะครับทุกท่านร่วมกัน ขอขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ครับขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจง ทําความเข้าใจ ตอนนี้ท่าน 
คณะประธานสภา สมาชิกผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ก็ได้ซักถาม ได้ชัดเจน ทําความเข้าใจกัน มีสมาชิกท่านใดจะ 
   เพ่ิมเติมไหมครับ ขอเชิญท่านนิคมครับ 
นายนิคม  จับตะเฆ่ เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผมนายนิคม จับตะเฆ่ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  พอดีมีเรื่อง 

 เพ่ิมเติมนิดหนึ่งครับผม เกี่ยวกับกรณีงบประมาณต่างๆ ที่ใช้ในสถานการณ์โควิด พอดี
ผมอยากทราบว่า สิ่งที่เทศบาลจะนําไปช่วยได้ มันอยู่ในระเบียบแบบไหน เกี่ยวกับเงิน
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สะสมเกี่ยวกับเงินงบกลาง ต่าง ๆ มันสามารถใช้ได้อย่างไร ที่ท่านนายกบอกว่างบประมาณ
ก็ไม่ค่อยมีก็ต้องโอนตัวนั้นตัวนี้เข้าไปจ่าย ผมอยากนําเรียนถามว่าเงนิสะสมของเราถ้าจํา
ไม่ผิดก็จะใช้ได้ประมาณมีประมาณยี่สิบล้านแต่ใช้ได้เท่าไหร่ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงด้วย
หน่อยว่าในกรณีสถานการโควิดนี้เราช่วยเหลือประชาชนได้มากน้อยเท่าไหร่ และผิดระเบียบ
อะไร เราสามารถทําแบบฉุกเฉินเลยได้ไหมในสิ่งที่จําเป็น ขอบคุณครับ 

นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล  ทุกท่านดิฉันนางสาวรัชดา ศรีสว่างวงศ์ ปลัดเทศบาล  สําหรับเรื่องงบประมาณ  

ในสถานการณท์ี่เราทําอยู่ทุกวันนี้ ตอนนี้เราต้องคํานึงถึงความเหมาะสมด้วยสถานการณ์ 
คลังนะคะ ในส่วนของการดําเนินการบริการประชาชนนั้น เราก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆ ใน
ส่วนไหนที่มันขาด เราก็เติมเข้าไป ในส่วนที่เราเห็นๆนั่นก็คือห้องน้ํา ในส่วนห้องน้ํา
บุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้เนื่องจากว่า ท่านรักษาการ ผอ.รพสต ฝ่ายแตก ท่านแจ้งมา 
ว่ามีความจําเป็นต้องใช้ห้องน้ํา ค่ะตรงนี้เราปรับปรุงอาคาร ไว้ได้ ตอนนี้เราไม่สามารถที่
จะส่งบุคลากรเข้าไปก่อสร้างหรือไปดําเนินการได้ เนื่องจากว่ามีผู้ติดเชื้อ เป็นโรงพยาบาล
ที่รับแอดมิดคนไข้เลยนะคะ ก็เลยต้องมีคนติดเชื้อ ส่วนที่เราจะดูแลได้คือภายนอก แล้ว
ก็ในส่วนที่เราทํามันก็เป็นการสถานการคลัง ส่วนเงินยี่สิบล้านที่ท่านอ้างไว้มันเป็นเพียง
ตัวเลขที่เรายังไม่หักรายการ ที่จะต้องหักไว้ ตัวเลขมันยังไม่ถึงนะคะ แล้วก็หากมีความ
จําเป็นที่จะต้องใช้ เราก็สามารถที่จะใช้ได้ มีความจําเป็นที่เราจะเบิกใช้ตามสถานการ
คลังของเราด้วย  เนื่องจากงานเราไม่หน้าที่จะใช้เฉพาะโควิด และโควิดก็ไม่ได้หยุด
เฉพาะตอนนี้ เราบอกไม่ได้ว่าสถานการณ์ เราจะใช้ได้ขนาดไหน ต้องไปเรื่อยๆ ดังนั้น
ค่าใช้จ่ายตรงนั้น ส่วนหนึ่งก็จะได้มาจาก รพสต. มาจาก ปภ.และมาจากเรา 3 ด้าน นะ
คะ เราก็มีค่าใช้จ่ายที่เราต้องเป็นประจํา ในเรื่องของการเบิกจ่าย อปพร.  ดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยนะคะ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ สถานที่ไม่ใช่ของเราโดยตรงด้วยนะคะ ตามสถานการณ์โควิดกลุ่มวิถีเศรษฐกิจ
ชุมชนนาแปลงใหญ่เป็นเจ้าของพ้ืน  ท่านก็ไม่ได้หวงห้ามอะไรหรอกค่ะ เพียงแต่ว่าเราก็
ปรับตามฐานะการคลัง เราก็พยายามที่หางบประมาณให้สามารถที่จะใช้ได้ทุกๆด้าน ให้
ตรงกบัความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในทุกๆด้านเช่นกัน เรื่องของช่วยเหลือ ไม่ใช่
จะมีเฉพาะด้านโควิด เราต้องดูแลทุกๆด้านเช่นกันนะคะ นําเรียนท่านว่า เราก็พิจารณา
ไปตามฐานะของเราอะไรที่ถ้าปรับได้เราก็ปรับนะคะ ขอบคุณมากค่ะ  

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์ ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลครับ ท่านนายกก็ได้ชี้แจ้ง ให้ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ ประชุมทุกท่านได้ทราบปัญหาต่างๆ หมดแล้วนะครับ และท่านก็จะทําการแก้ไขนะครับ 

เป้าหมายหลักๆของพวกเราก็เป็นเป้าหมายเดียวกันคือบริการพี่น้องประชาชนเพื่อ
ความสุขของพ่ีน้องประชาชนนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีแล้วสําหรับวันนี้ก็ได้ดําเนินการมาเป็นเวลาพอสมควร ครบทุกวาระแล้ว วันนี้ผม
ขอปิดการประชุมครับ 
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เลิกประชุม    14.30 น. 
 

                 (ลงชื่อ)        ผู้ถอดเทปบันทึกการประชุม 
( นางวันเพ็ญ บุญโสดา) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
               (ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

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

สภาเทศบาลต าบลล าพาน มีมติรับรอง 
เมื่อวันที่       เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

ประธานสภาเทศบาลจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
        (ลงชื่อ) 

(นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลล าพาน 

 


