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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล าพาน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563 

วัน จันทร์  ที่ 23 พฤศจิกายน  2563 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลล าพาน 

………………..……………… 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายบุญกอง  ฤทธิ์เรื่อง  ประธานสภาเทศบาล 
 2.นางพรสวรรค์   รักภักดี  รองประธานสภาเทศบาล 
 3.นางกฤษณา  อ่ิมเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4.นายบุญจันทร์   มาศงามเมือง สมาชิกสภาเทศบาล 
 5.นายชวลิต    พลเยี่ยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6.นายพัฒนาการ   ฆารวิพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 7.นายธงชัย   ฉายสถิตย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8.นางสว่างใจ   ภูสีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล 
 9.นายพิษณุวัธ  ภูษาจารย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 10.นายคําดี  ฉายถนอม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11.นายประสพโชค  ฉายสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 

12.นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม -  ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายภักดี  สุดาทิพย์  รองนายกเทศมนตรี 
 2.นายพรชัย  ถิตย์เจริญ  รองนายกเทศมนตรี 
 3.นางมะลิวัลย์  นนทะราช เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 4.นายวิรัช   สวัสดิพละ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 5.นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ ์ ปลัดเทศบาลตําบลลําพาน 
 6.นางศิรินภา   บุญพิทักษ์ รองปลัดเทศบาล 
 7.นางสุพิชฌาย์   ภูถาดลาย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 8.นายอิสระ  ระวาดชู  ผู้อํานวยการกองช่าง 
 9.นางพรพิมล  เหลือลออ  ผู้อํานวยกองการศึกษา 
 10.นางวิไล  ลีโคกกลาง  นักจัดการงานทั่วไป 
 11.นางวิยาณีร์  มงคลวีระกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 12. นายธวชัชัย  สุวรรณรักษ์ นักวิชาการเกษตร 
 13. นางพรทิพย์  รัตนกําเนิด เจ้าพนักงานธุรการ 
 14. นางวันเพ็ญ  บุญโสดา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 15. นางสาวฐิตานันท์ อุปชีวะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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 เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
 
นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง     เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1 ประจําปี  2563  ก่อนที่จะประชุมขอเชิญท่านเลขาสภาได้
 อ่านประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญครบั 
นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
เลขานุการสภาฯ             ประกาศสภาเทศบาลตําบลลําพาน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลลําพาน  

 สมัยสามัญ สมันที่ 4 ประจําปี 2563 ตามมติที่ประชุมสภาตําบลลําพาน สมัย
สามัญ สมยัที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.
2563 ได้กําหนดวันเริ่มต้นการประชุมสภาเทศบาลตําบลลําพาน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจําปีพ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 
2563 มีกําหนด 30 วัน นั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้องบังครับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 21 และ 
ข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุสภาเทศบาลตําบลลําพาน สมัยสามัญ สมันที่ 4 
ประจําปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม มี
กําหนดไม่เกิน 30 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 
เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  นายบุญกอง ฤทธิ์เรือง ประธานสภาเทศบาลตําบล
ลําพาน สําหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 
2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลลําพาน 
ซึ่งมีระเบียบวาระทั้งหมด 4 วาระด้วยกันนะคะ ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาลได้ดําเนินการการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประประชุม
ต่อไปขอบคุณค่ะ  

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง   ขอบคุณเลขานุการสภาที่ท่านได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตําบลลําพาน 
ประธานสภาฯ และระเบียบที่เก่ียวข้องในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 

พ.ศ.2563 สําหรับวันนี้เป็นวันจันทร์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ในการ
ประชุมสภาในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ด้วยกันนะครับ   

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง   สําหรับรายงานการประชุมสภาดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรายงาน 
ประธานสภาฯ   การประชุมได้ตรวจสอบรับรองรายงานการประชุม และทางเลขานุการสภา 

เทศบาลได้ส่งให้ท่านสมาชิกฯ ได้พิจารณาตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกฯ 
ท่านใด จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไร ขอเชิญครับ  เชิญท่านประสพโชคครับ 
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นายประสพโชค  ฉายสถิตย์  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ  ประชุมทุกท่านกระผมนายประสพโชค  ฉายสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล สําหรับ

ในวาระนี้นะครับ ผมตรวจดูแล้วมีที่ผิดนะครับ หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 9 ครับ 
ตรงทีร่ะบวุ่า ที่นางตุ่มครับเปลี่ยนเป็นนางทุ่มครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง     ครับท่านสมาชิกก็เปลี่ยนแปลงนะครับ ตามที่ท่านได้อภิปรายนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านอ่ืนๆนะครับ มีไหมครับ หากไม่มีท่านใดจะแก้ไข กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 

 รับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาล สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 หรือไม่ ยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง เพื่อพิจารณา 
นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    เรื่อง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติสภาเทศบาลแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเกาะเหล็ก หมู่ที่ 2 
ครับขอเชิญคณะผู้บริหารท่านรองนายกฯเชิญชี้แจงครับ 

นายภักดี  สุดาทิพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําพาน สําหรับ 
รองนายกเทศมนตรี ฯ เรื่องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงขออนุญาตมอบให้ ผอ.กองช่างเป็นชี้แจงครับ 
นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง เชิญหัวหน้าผู้อํานวยการกองช่างครับ  
ประธานสภาฯ 
นายอิสระ  ระวาดช ู  เรียนท่านประธานสภา   สมาชกิสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ผู้อํานวยการกองช่าง ประชุมทุกท่านกระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง ในระเบียบวาระที่  

3 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านวังเกาะเหล็ก 
ก็เนื่องในเทศบัญญัติ มีการก่อสร้าง ของกองช่างนะครับ แผนงานอุสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 1.4  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําคอนกรีต พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเกาะเหล็ก ม.2 ตั้งไว้ 464,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างว่างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่พักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเกาะเหล็ก หมู่ที่ 2 
ระยะทางรวม 127 เมตร ตามแบบเลขที่ เทศบาลตําบลลําพาน 024-2563 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ปรากฏว่าในเทศบัญญัติชื่อโครงการพิมพ์ว่า
ร่องระบานน้ําที่จริงมันต้องว่างท่อระบายน้ํา ซึ่งในคําอธิบายบอกว่าเป็นว่างท่อ 
ทั้งสองอย่างนี้มันขัดแยงกันกองช่างก็เลยนําเข้าสภาเพ่ือเปลี่ยนแปลงให้มัน
ตรงกันนะครับระหว่างชื่อโครงการกับคําอธิบายก็จะเป็นข้อความใหม่ ดังนี้ 1.4 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต
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เสริมเหล็ก บ้างวังเกาะเหล็ก หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 464,000 บาท งบประมาณเท่า
เดิมนะครับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเกาะ
เหล็ก หมู่ที่ 2 ระยะทางยาวรวม 127 เมตร ตามแบบท่ีเลขท่ี เทศบาลตําบลลํา
พาน 024-2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  ก็
คือเราแก้ไขจากชื่อโครงการและคําอธิบายให้มันตรงกันนะครับ เพ่ือว่าการ
ก่อสร้างจะไม่มีปัญหา ซึ่งการแก้ไขต้องนําเข้าสภาเพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ
งบประมาณเท่าเดิมระยะทางเท่าเดิมครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง      ขอบคุณผู้อํานวยการกองช่างนะครับ ที่ได้ชี้แจงในหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาฯ ในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ครับท่าน ผอ.ก็นําเรียนชี้แจงในเหตุผลนะครับขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
 สําหรับท่านสมาชิกท่านใด โดยสมาชิกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องของหมู่บ้านวังเกาะ
 เหล็ก เห็นสมควรเป็นอย่างไรหรือจะเป็นท่อระบายน้ําหรือจะเป็นร่องระบายน้ํา 
 ก็ขอเชิญครับท่านสมาชิกจะมีความคิดเห็นประการใดนะครับขอเชิญครับ เชญิ
 ครับท่านพรสวรรค์ครับ 
นางพรสวรรค์  รักภักดี  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ 
รองประธานสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรสวรรค ์รักภักดี รองประธานฯ ใน 

โครงการที่ทางกองช่างได้ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงนะคะ ถ้าโครงการยัง
เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงจะเฉพาะข้อความไม่ตรงกันอย่างที่ท่านได้รายงานไป
แล้วเมื่อซักครู่แล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านวังเกาะเหล็กหมู่ท่ี 2 เป็น
อย่างยิ่งนะคะ ขออนุญาตเรียนถามอีกนิดหนึ่งนะคะในส่วนนี้ 127 เมตร เปน็
โซนกุดเป่งหรือเป็นโซนข้างในหมู่บ้านคะ เพราะว่าเราขอไป 2 เส้น คือ กุดเป่ง
กับหมู่บ้าน  คือเส้นในหมู่บ้านนะคะ  ในส่วนนี้ที่ได้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงไปก็ถือ
ว่าเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน เพราะว่าปัจจุบันนี้เวลาฝนตก ในช่วงกลาง
หมู่บ้านก็จะยังมีการท่วมขังอยู่พอสมควร ถ้าได้ก่อสร้างร่องระบายน้ําตรงนี้ไป
คงจะทําให้พี่น้องประชาชน ชุมชนที่อยู่ด้านแถวๆถนนก็จะใช้ถนนที่ดีข้ึนจะได้
ไม่มีน้ําขังนะคะ อันนี้ก็คิดว่าสมควรจะเปลี่ยนแปลงตามข้อความที่ทางกองช่าง
บอกว่าไม่ถูกต้อง และก็เห็นด้วย ขอบคุณมากค่ะ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง     ขอบคุณท่าน พรสวรรค์  รักภักดี ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
ประธานสภาฯ หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ท่านสมาชิก ท่านใดเห็นชอบ วาระท่ี 3 เรื่อง เรื่อง 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 โครงการ
ก่อสร้างร่องระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านวังเกาะเหล็ก หมู่ที่ 2 
เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้างวังเกาะเหล็ก หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้เท่าเดิมนะครับ 
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464,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเสนผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัง
เกาะเหล็ก หมู่ที่ 2 ระยะทางยาวรวม 127 เมตร ตามแบบท่ีเลขที่ เทศบาล
ตําบลลําพาน 024-2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565)โครงการที่ 1 หน้าที่ 40 ตามท่ีท่าน ผอ.กองช่างได้ชี้แจงและนําเสนอ
ครับ ยกมือครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายบุญกอง ฤทธิ์เรือง  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อ่ืนๆ ก็สืบเนื่องมาจากที่ได้ส่งเรื่องกระทู้ ท่าน
ประธานสภาฯ สมาชิกได้ตกลงว่าจะเป็นเรื่องกระทู้ถามเลยนะครับ เชิญท่านสมาชิกเลยครับ 
 เชิญท่านคําดีครับ 
นายคําด ี ฉายถนอม   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายคําดี  ฉายถนอม สมาชิกสภา 

เทศบาลเรื่องที่ผมจะเสนอเรื่องแรก คือ เรื่องแก้ปัญหาเรื่องหาดบักหยอด เรื่อง
ที่ทําไปแล้วไปแก้ปัญหาแล้วผมว่าสุดยอดเลยไปครับแก้ปัญหาที่เดือนร้อนผม
อยากให้เป็นแบบนี้ไปตลอด ปัญหาเดือนร้อนมันไม่ใช่ตั้งแต่บ้านโนนยาง บ้าน
โนนแพง บ้านท่าอุดม น้ําไปลงที่นั่นหมด ฉะนั้นทําไปแล้วแก้ปัญหาเดือนร้อน
แล้ว ทีมบริหารถ้าทําอย่างนี้แล้วผมว่าจะเจริญแน่นอน ผมขอถามว่าท่อจะทํา
อย่างไง เวลาน้ําไหลออกไปตัวเดิมตัวเก่าที่พังไป เวลาน้ําไหลออกไปจะไหลไม่
สะดวกนะครับ แตถ่้าคิดว่าน้ํามันไหลสะดวกก็ไม่ต้องทําเลยผมห่วงอย่างเดียว 
ส่วนเรื่องท่ี 2 เรื่องลูกรังนะครับ มีแต่เรื่องเก่าๆ ที่ทําไปแล้ว คิดอย่างเดียวไปว่า
มันจะหักลงไป มันจะหักต่อขึ้นมา มันเป็นหลุมเป็นบ่อพักอย่างนี้รถหนักๆผม
อยากให้เอาลูกรังไปถมซักนิดหนึ่งเพราะว่าทางสมาชิกทางผู้บริหารก็ไปดูแล้วว่า
มันเป็นหลุมเป็นร่องผมเลยอยากขอลูกรังนะครับ เพราะว่าไปต่อจุดท่ีทําใหม่เลย 
นะครับ เรื่องที ่ 3 เรื่องที่ผมนําเสนอไปก่อนนะครับท่านและท่านผู้บริหาร ท่าน
ปลัดครับ เรื่องคูนาคันน้ําที่สายวัดป่าสามัคคีธรรม จะทําอย่างไรดีเพราะว่าจุดนี้
มีประชนเดือนร้อนเป็นร้อยคน  ผมสํารวจแล้วประมาณ 106 คน ผอ.กองช่างก็
คงจะรับทราบแล้วนะครับ ตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว ผมก็ขอขอบคุณ
ผู้บริหาร ท่านประธาน สมาชกิสภาทุกท่าน ผมคิดว่าเรื่องมันจําเป็นมาก พ่ีน้อง
เดือนร้อนมาก ขอบคุณที่ไปแก้ปัญหาเดือนร้อนทุกท่านทุกคน ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านคําดีครับ ผมจะให้ทางผู้บริหารได้ตอบแต่ละท่านไปเลยนะครับ 
ประธานสภาฯ เรื่องที่ท่านคําดีถามเรื่องที่ 1 เรื่องการขอบคุณคณะผู้บริหาร เรื่องท่ี 2 ท่านจะ 

ขอหินลูกรังไปซ่อมถนนตรงทางไปหาดบักหยอดและก็คูส่งน้ําชลประทานสาย
วัดป่าสามัคคีธรรมที่ท่านได้นําเสนอที่ผ่านมานะครับอยากให้ผู้บริหารได้ตอบ
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เพราะมีเกษตรกรได้รับน้ําตามสะดวกท่ีเคยได้รับมาเราก็ทราบกันดีนะครับ
สําหรับครูส่งน้ําสายวัดป่าสามัคคีธรรมลงไปทางด้านกุดไฮ แต่ก่อนเป็นคลองดิน
ผมเคยพูดถึงตลอดนะครับคลองมันกว้างแต่ก่อน แต่ปัจจุบันนี้เป็นคลอง
คอนกรีตเล็กๆขนาดก้นคลองกว้างก็ประมาณ 30หรือ40เซนฯประมาณนี้ ใน
น้ําก็ไม่สะดวกนะครับไม่ทราบว่าทางผู้บริหารทาง ผอ.กองช่างมีความคิดเห็น
อย่างไรในทางที่จะทําให้น้ําไหลผ่านสะดวกให้ประชาชนเกษตรกรสายวัดป่า
สามัคคีธรรม ครับขอเชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจ้งให้กับท่านสมาชิกด้วย ขอเชิญ
ท่านรองนายกฯครับ 

นายภักดี  สุดาทิพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําพาน  
รองนายกเทศมนตรี ฯ  สําหรับท่าน สท.คําดี ได้สอบถามมา  ข้อที่ 1. ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา 

ขอขอบคุณท่านมากเช่นกันครับ เรื่องท่ี 2 เรื่องลูกรังผมจะมอบหมายให้ ผอ.
กองช่างลงไปตรวจสอบดูก่อนนะครับ ลูกรังทางท่อหาดบักหยอดนะครับ เรื่องที่ 
3 คูนาคันน้ําผมก็จะขออนุญาตท่านประธานมอบให้ ผอ.กองช่างเป็นคนชี้แจงครับ   

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ครับ เชิญ ผอ.กองช่างครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอิสระ  ระวาดชู เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ผู้อํานวยการกองช่าง ประชุมทุกท่านกระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบ 

ท่าน สท.คําดีท่ีถามทางระบายน้ําทางลงหาดบักหยอด กองช่างไดด้ําเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับส่วนทางลูกรังก็จะหาแนวทางดําเนินการแก้ไขนะครับ 
ส่วนเรื่องคูส่งน้ํานั้นทางกองช่างได้หารือกับผู้รับจ้างแล้วที่ลงงานไม่ได้คือติดการ
ทํานาอยู่ หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จ จะมีการขุดลอกเพ่ือให้น้ําสามารถไหลได้ก็จะ
ขุดลอกครับ ถ้าเก็บเก่ียวเสร็จคงต้องดําเนินการครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง     ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงครับ เชิญท่านคําดีครับ 
ประธานสภาฯ    
นายคําด ี ฉายถนอม   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายคําดี  ฉายถนอม สมาชิกสภา 
  เทศบาลอนุญาตเพ่ิมเติมครับ คือก่อนจะทํางานหรือก่อนมีงบประมาณนะครับ 
  ถ้าคิดว่าจะทําโครงการไหนผมขออนุญาตให้ออกหนังสือแจ้ง ให้ผู้นําท้องที่ได้ 
  ประกาศให้ประชาชนทราบด้วยจะไม่เกิดปัญหาครับท่านประธาน ผมขอเสนอ 
  เพียงท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณท่านคําดีครับที่ผ่านมาผมก็เห็นมีหนังสือแจ้งทุกครั้งนะครับ เวลา 
ประธานสภาฯ ลงงานครับ  เชิญครับท่านประสพโชคครับ 
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นายประสพโชค  ฉายสถิตย์ เ รี ยนท่ านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประสพโชค  ฉายสถิตย์ สมาชิกสภา 

เทศบาลในวาระกระทู้ถาม ตามเทศบัญญัติ ที่ผ่านมามีโครงการขุดลอกร่อง
ระบายน้ําออกจากพ้ืนที่การเกษตร พอปีที่ผ่านมาปรากฏว่าโครงการที่ยัง
ไม่ดําเนินการ สมัยที่ผ่านมาทราบว่าจะกันเงินไว้ดําเนินการในปีที่ถัดผ่านมาซึ่ง
ขณะนี้ก็ถึงปีที่ถัดมาอยากจะฝากหรือถามว่าจะดําเนินการหรือไหม ถ้าดําเนินการ
ผมขออนุญาตนะครับว่าหาผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมามีก็สมควรจะดําเนินการได้
แล้ว ขณะนี้ชาวนากําลังเกี่ยวข้าวควรดําเนินการตามโครงการ ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง     ขอบคุณท่านประสพโชค ครับ กับเรื่องร่องระบายน้ําเพ่ือการเกษตร เรา
ก็ได้ประธานสภาฯ พูดกันมาตลอด ทางคณะผู้บริหารและท่าน ผอ.กองช่าง ก็บอกว่าจะดําเนินการ 

ในช่วงเก่ียวข้าวเสร็จ ขอเชิญท่านผู้อํานวยการกองช่างได้นําชี้แจ้งเรื่องขุดลอก
คอลงระบายนําเพ่ือการเกษตร ที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2563 ขอเชิญท่านได้ชี้แจ้งตอบคําถามของท่านประสพโชคครับ 
เชิญครับ 

นายอิสระ  ระวาดชู  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ผู้อํานวยการกองช่าง ประชุมทุกท่านกระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง สําหรับโครงการขุด 

ลอกที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัตินะครับ งบประมาณรายจ่าย 2563 ที่ผ่านมาของเรา
มีประมาณ 4 หรือ 5 โครงการ  แต่ละโครงการมีผู้รับจ้างแล้ว มีทั้งหมด 4 
โครงการนะครับ โครงการแรกโครงการขุดลอกหนองขี้เหล็กโครงการนี้ มีผู้
รับจ้างแล้วลงนามในสัญญาแล้วเบิกตัดปีมาเหลือแค่พ้ืนที่ยังลงไม่ได้ตอนนี้  
โครงการที่ 2 โครงการขุดลอกคูส่งน้ําสาย 04 ที่ท่าน สท.คําดีได้สอบถามได้
ผู้รับจ้างแล้วคือเรารอแค่พ้ืนที่ลงได้ โครงการขุดลอกหนองส่องแมวโครงการนี้ได้
ผู้รับจ้างแล้วเหลือแค่พ้ืนที่ลงเก็บเก่ียวแล้วก็จะลง โครงการที่ 4 ชุดลอกหนอง
หมากดุกก็ได้ผู้รับจ้างแล้วเหลือแค่พ้ืนที่ ถ้าพ้ืนที่ลงได้ 4 โครงการนี้จะลงไล่เลี่ย
กันนะครับรอพ้ืนที่เก็บเก่ียวสิ้นเดือนนี้ก็คงจะลงได้แล้วนะครับ ผมคิดว่าก็ไม่
น่าจะเกินกลางเดือนธันวาคมก็น่าจะเสร็จ  4  โครงการนี้ก็น่าจะดําเนินการได้ 
ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง     ขอบคุณผู้อํานวยการกองช่างนะครับ ที่ได้ชี้แจ้งจํานวน 4 โครงการ คือ 
ประธานสภาฯ เราไดห้ารือกันหลายรอบนะครับในการเพื่อพัฒนาแหลางน้ําเพ่ือการเกษตร  
 พัฒนาร่องระบายน้ํา ก็ผ่านไปในการกระทู้สดของท่านประสพโชค ต่อไปขอ 
 เชิญท่านพรสวรรค์ครับ 
นางพรสวรรค์  รักภักดี  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ 
รองประธานสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรสวรรค์ รักภักดี รองประธานฯ 



๘ 

 

 ในวาระอ่ืนๆ  ในเรื่องที่จะนําเรียนฝากไปยังท่านคณะผู้บริหาร ผอ.กองช่างนะ
คะ ก็คือ เรื่องขุดลอกหนองหมากดุก ซึ่งอยู่ในเขตของ ม.2 ม.3 ในปัจจุบันนี้เขา
เกี่ยวข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถดําเนินการได้เลย ถ้าท่านบอกว่ามี
ผู้รับจ้างแล้วถ้าเสร็จภารกิจทางนี้แล้วก็อยากให้ทางกองช่างลงไปสํารวจได้เลย
ว่าสามารถลงงานได้หรือยังไงเพราะว่าตอนนี้เกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้ว เฉพาะของ
หนองหมากดุกนะคะ แต่ในส่วนอื่นๆ หนองส่องแมวก็คงจะเป็นของท่านชวลิต 
ต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ก็ขอให้ท่านชี้แจงเองเพราะว่าอยู่คนละโซน 
เพราะว่าหนองหมากดุกนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอนําเรียนให้ทางผู้บริหาร
สามารถลงดําเนินการได้เลยนะคะ ถ้ามีติดขัดอันใดก็ขอให้ประสานงานกันอีก
ครั้งหนึ่งคะ ขอบคุณค่ะ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณ ท่านท่านพรสวรรค์มากครับ ท่าน ผอ. ท่านผู้บริหารก็คงรับทราบ 
ประธานสภาฯ  สายหนองหมากดุกนะครับเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ท่านรองประธานได้แจ้งแล้วนะครับ  
  ต่อไปครับ เชิญท่านบุญจันทร์ครับ 
นายบุญจันทร์  มาศงามเมือง   เ รี ยนท่ านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญจันทร์  มาศงามเมือง  สมาชิกสภา 

เทศบาลผมมีเรื่องเสนอ ประมาณ2-3 เรื่องครับ เรื่องท่ี 1 คือผมขอขอบคุณ
ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ได้อนุมัติโครงการที่ผมได้เสนอไว้เมื่อ
หลายปีมาแล้วนะครับ คือ โครงการจัดซื้อรถ E M S  และรถกระเช้าไฟฟ้า 
ขณะนี้ก็สําเร็จลุล่วงแล้ว พ่ีน้องประชาชนทั้งตําบลลําพาน ขอกราบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้นะครับ ที่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารได้เห็นความสําคัญของพ่ีน้อง
ประชาชน ในนามผมตัวแทนพ่ีน้องประชาชนขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาส
นี้ครับ  เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องเสนอครับ ผมเห็นว่าโครงการร่องระบายน้ําทุกหมู่บ้าน
จะเกิดขึ้นในปีข้างหน้าผมก็เลยมีแนวคิดอยากจะฝากไปยังคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่และ ผอ.ทุกกองนะครับ ถ้ามีร่องระบายน้ําเราก็จะคงจะมีความ
ลําบากหาคนขุดลอกได้ยากเห็นส่วนใหญ่แล้วทํามาแล้วมันจะมีแต่ตันมีแต่ขุด
แล้วก็ตันมาตลอดหาคนมาลอกก็ไม่มีนะครับ เจ้าหน้าทีข่องเราก็น้อย ผมขอเสนอ
ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ซื้อรถแม็คโครเล็ก เพ่ือจะประหยัดแรงงานคน และก็รถดั้ม
เล็กนะครับ เป็นคู่ประกอบกัน มันจะช่วยแบ่งเบาหน้าที่นพนักงานละก็ประหยัด
แรงงานได้มากนะครับ เรื่องนี้ขอฝากไว้ในโอกาสหน้าครับ เรื่องท่ี 3 เรื่องหิน
ลูกรังนะครับ หินลูกรังมีปัญหาทุกปี สําหรับปีนี้ก็ขอขอบพระคุณด้วยที่บ้านทุ่ง
สว่างได้สองจุด แต่พ่ีน้องแจ้งว่าลงไม่ถูกจุดลงไม่ถูกที่ ที่มันเดือนร้อนมาก ส่วน
ใหญ่แล้วการเราลงไปสาํรวจ เราจะไม่ได้สัมผัสกันระหวา่งผู้ไปสํารวจกับผู้ใหญ่บ้าน
และ สท. อันนี้ขอฝากว่าเราก็เคยพูดกันตลอดว่าเวลาจะไปสํารวจให้ติดต่อให้
ประสานกันก่อนว่าจุดไหนเดือดร้อน แต่ก็เหมือนกันทุกปีมา ปีนี้ก็ยังเหมือนเดิม 



๙ 

 

พอเราทราบก็อนุมัติเสร็จแล้ว มีแต่หนังสือไปบอกว่าผู้รับเหมาจะลงดําเนินการ
แล้วให้ช่วยตรวจสอบ ขอบพระคุณครับที่ยังคิดถึงว่าสมาชิกออกไปตรวจสอบ 
จะไปตรวจสอบอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่างบจะไปลงตรงนั้น งบประมาณเทาไหร่ 
หินกี่รถก่ีคิว แล้วตรงที่พ่ีน้องเขาขอเราไม่เคยไปลงให้เขาแล้วไปลงตรงที่ไม่ตรง
จุด ใครถูกด่าครับ ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิกนี้ละครับผมอยากจะฝากไว้ ถ้ามีโอกาส
หน้าอยากให้ประสานกันหน่อย มันจะได้ลงถูกจุดนะครับ คือตอนนี้มนัก็ลําบาก
มากฝั่งคลองทางขวามือที่เราลงไปเดี๋ยวนี้มันก็เป็นหลุมเป็นบ่อใหญ่ลึกนะครับ พ่ี
น้องประชาชนที่เขาอยู่อาศัยเดือนร้อน มีรถเล็กก็หัวฟักหัวทิ่มที่ขับรถมาแต่ละท่ี
สาเหตุจากรถขนดินแล้วก็รถเกี่ยวข้าวอันนี้เรามีมาตรการไหมที่เราจะไปควบคุม มี
มาตรการไหมที่ให้เขาชดใช้ถนนที่เขาทําพังไปอันนี้ขอฝากคณะผู้บริหารว่าจะทํา
อย่างไรให้พ่ีน้องที่อาศัยทางนั้นสะดวกสบายในการใช้รถใช้ถนน เรื่องนี้ผมก็ขอ
ฝากไว้นะครับ ผมขอขอบพระคุณผู้บริหารล่วงหน้าเลยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณ ท่านบุญจันทร์ ครับ ท่านได้เสนอ 3 เรื่องนะครับ เรื่อง ที่ 1  
ประธานสภาฯ ขอบคุณ เรื่อง ที่ 2 ฝากให้ซื้อรถแม็คโครรถดั้ม และก็เรื่องหินลูกรังนะครับ สําหรับ 

 หินลูกรังนี้เราก็พูดกันอยู่ตลอดนะครับ เชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจ้งเรื่องหิน
ลูกรัง สท.บุญจันทร์ ด้วยครับ 

นายภักดี  สุดาทิพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําพาน  
รองนายกเทศมนตรี ฯ ครับก็ขอขอบคุณท่านบุญจันทร์  มาศงามเมืองนะครับ ที่ได้ขอบคุณทางคณะ 

 ผู้บริหาร เรื่องรถกระเช้า มันก็อยู่ที่เรานะครับ ถ้ามีสถานะการเงินมี
งบประมาณเรากจ็ัดซื้อได้นะครับ  ส่วนเรื่องท่ี 2 เรื่องจัดซื้อรถแม็คโครรถดั้ม 
ขุดร่องระบายน้ํา ถ้าเรามโีอกาสมีงบประมาณก็คงจะได้ซื้อนะครับ หรือจะกู้
เหมือนเดิมมันคงจะเยอะไปนะครับ ก็รับไว้พิจารณานะครับ สําหรับเรื่องรถขุด 
เรื่องถนนนะครับถนนเส้นเรียบคลองฝั่งตะวันตกของหมู่บ้านทุ่งสว่าง ก่อนที่เขา
จะไปลงแต่ละโครงการเขาก็ต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ทางกองช่างเขาแจ้งอยู่ตลอด
นะครับแจ้งให้ทราบทุกข้ันตอนที่เอาหินลูกรังไปลง บางทีเราอาจจะไม่ได้รับ
หนังสือก็ได้นะครับ เอกสารเราส่งทุกครั้งนะครับถ้ามีงานไปลง อย่างทางดงเมืองก็
เอาไปลงเขาก็มีหนังสือแจ้ง ถ้าเราไปลงเราต้องผู้ใหญ่บ้านให้ทราบ สําหรับเรื่อง
รถขนดินเรื่องรถเกี่ยวข้าวนะครับเรายังไม่มีมาตรการที่จะไปบังคับให้เขามา
รับผิดชอบถนนให้เรานะครับ เขามาขนดินมาเกี่ยวข้าวบริการพ่ีน้องประชาชน
ถนนมันก็เป็นถนนของหลวงนะครับ เขาเสียภาษีเข้ามาของเขาซึ่งสามารถใช้ได้
นะครับ คงเข้าใจนะครับ เขาเสียภาษีรถขนดิน มาตรการของเรายังไม่มีนะครับ 
ถ้าเทศบาลเราจะออกมาตรการเราก็คงต้องปรึกษาหารือกันกับทางคณะผู้บริหาร
คงก่อนนะครับแล้วจะแจ้งท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรื่องขนดินเรื่องรถ
เกี่ยวข้าว รถเก่ียวข้าวเขาคงห้ามไม่ได้นะครับ ทุกวันนี้มันไม่มีคนเก่ียวข้าวมีแต่



๑๐ 

 

รถเขาก็ต้องเดินทางไปตามถนนแต่ถ้าเสียหายเราก็ต้องบอกเขา ถ้าลงลาดยาง
เราก็บอกให้เขาเอายางรองล้อรถ ก็ช่วยบอกเขาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ     

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณ ท่านรองนายกฯครับ สําหรับเรื่องการดูแลถนนหนทาง ถ้าตาม 
ประธานสภาฯ มาตรการจริงๆนะครับ  ก็ให้ทางเทศบาลเจ้าหน้าที่ของเราจัดเป็นประกาศทํา 

ประกาศไปชี้แจ้งไปแนะนําจะให้ชาวบ้านเขาไปบอกเขาก็ไม่กล้า ก็ให้เจ้าหน้าที่
ของเราอย่างฝ่ายนิติกรฝ่ายกองช่างที่รับผิดชอบในตรงนี้นะครับออกไปดูแลบ้าง
นะครับ ในการนํารถขนดินรถเกี่ยวข้าวอะไรอย่างนี้นะครับถ้าหากเกิดถนน
หนทางมันชํารุดเขาก็น่าจะรับผิดชอบหรือเป็นอย่างไรครับ ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้
แจ้งให้ท่านสมาชิกในเรื่องนี้ด้วยนะครับ เรื่องมาตรการดูแลถนนหนทาง
สาธารณะ เชิญท่านปลัดครับ    

นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์    เ รี ยนท่ านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร  
ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน  นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์ ปลัดเทศบาล 

ขอบคุณท่านประธานสภาค่ะ สําหรับเรื่องของการออกมาตรการ ที่จะควบคุมรถ
เกี่ยวข้าว ควบคุมรถขนดินในการใช้ถนนหนทาง จริงๆแล้วงบประมาณปีที่แล้ว 
ได้ปรึกษากันกับทางกองช่าง ว่ากรณีที่ถนนลูกรังหรือเป็นถนนของเทศบาลหรือ
ถนนที่อยู่ในเขตของตําบลเรา ถ้าหากว่ารถขนดิน รถเกี่ยวข้าว ถ้าหากว่าถนน
ชํารุด เราก็ไม่เคยใช้บริการทําหนังสือแจ้งเนื่องจากว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเรายังไม่
สามารถที่จะออกกฏระเบียบควบคุมเขาได้นะคะเนื่องจากเราอยู่นอกความ
รับผิดชอบเราด้วย เราไม่สามารถที่จะไปบอกเขาว่าไม่สามารถจะใช้ถนนเส้นนั้น
เส้นนี้ได้นะ สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราแจ้งเตือนนะคะ ถ้าทําถนนชํารุดนะ ท่านต้อง
แต่งถนนให้เกิดความเสียหายจากพ่ีน้องประชาชนถ้าถนนชํารุดท่านก็ต้องซ่อม 
แล้วเราจะต้องแก้ยังไงดีนะคะ จริงๆแล้วถามว่ามันเป็นเรื่องที่เคยมีท้องถิ่นออก
กฎขึ้นมาว่ารถเกี่ยวข้าวหรือรถขนดินเข้ามาใช้ถนนต้องแจ้งทาง อบต. ทาง
เทศบาล ถ้าหากเกิดความชํารุดเสียหายก็ต้องรับผิดชอบ หรือกําหนดค่าปรับ
หรืออะไรได้ เราก็ต้องมีกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านหรือชาวบ้านเราก็ทําหนังสือไปแจ้งเขา 
ถ้าเกิดความชํารุดเสียหายเราก็แจ้งเขา แต่จะบอกว่าห้ามใช้อันนี้ก็คงไม่สามารถ
ที่จะบังครับเขาได้ เนื่องจากส่วนหนึ่งเขาก็มาเพ่ือผลประโยชน์ของพ่ีน้องในเขต
ตําบลเราอีกด้วย มาเกี่ยวข้าวให้พ่ีน้องประชาชนเราเอง รถขนดินก็มาตักดิน
ออกจากที่นาของพ่ีน้องเราเอง มันก็เลยเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เราทําไม่ให้
เกิดประโยชน์เหมือนกัน ขอบคุณค่ะ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณท่านปลัดครับ แต่จรงิๆแล้วไม่ใช่ว่าหา้มนะครับ ขอให้เขารับผิดชอบ 
ประธานสภาฯ เท่านั้นเองนะครับ ยังไงก็ช่วยกันดูแลนะครับ เพราะว่ามันเป็นถนนของเรา เวลา 

เขามาเขาก็ประกอบกิจการ มาประกอบการเขาได้เงินไปแต่ถนนเราเสียหายเขา
ก็น่าจะมีน้ําใจนะครับ ยกตัวอย่างถนนลูกรังนั้นละที่เสียหาย ก็แค่หินลูกรัง รถ
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สองรถเขาก็คงจะซ่อมแซมได้นะครับ ผ่านไปนะครับสําหรับเรื่องทางที่ท่าน
สมาชิกได้สอบถาม เรื่องการถนนชํารุดเสียหาย ก็แสดงว่าทางเทศบาลไม่
สามารถที่จะให้ผู้ประกอบการ ไม่สามารถที่จะให้เขามาซ่อมให้ได้ถ้าเขาไม่สมัคร
ใจใช่ไหมครับ ก็ผ่านไปนะครับ เชิญครับท่านสมาชิกครับ เชิญท่านธงชัยครับ 

นายธงชัย  ฉายสถิตย์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธงชัย  ฉายสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล  

เรื่องท่ีผมจะพูดในวันนี้มีเรื่องที่ผ่านมาเป็นหน้าฝนน้ําอยู่ตามถนนนี้มันติดอยู่
ตามถนนตามข้างถนนนี้เมื่อเวลาน้ําติดถนนเขาไม่ให้ผ่านเขาเอาดินมาถมเวลา
โทรมาหาที่เทศบาลบอกว่าให้มาดูแลเขาหน่อยอย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนเขา
ทะเลาะกันเอาบรรพบุรุษออกมาพูดกันมันไม่ถูกผมว่า เรียนมาทางสภาบอกว่า
ให้ทางสภามาดูแลหน่อยว่าหาทางออกให้เขาปรากฎว่าไม่มี ผมว่ามีนิติกร มี
เจ้าหน้าทีอ่ยู่ในสํานักงานเราเป็นนิติกรหรือนักกฏหมายนี้เขารับผิดชอบหน้าที่
อะไรผมอยากฝากถาม เกี่ยวข้องกับท่ีดินพ้ืนฐานไหม เมื่อพ่ีน้องเกิดข้อพิพาท
ถกเถียงกันให้เขาไปแก้ไขได้ไหม ไปบอกเขาว่าอะไรผิดอะไรถูกชี้แนะทําความ
เข้าใจให้เขาได้ไหม ไม่ต้องให้เขาถกเถียงกันไม่ต้องให้เขาเอาบรรพบุรุษมาว่ากัน 
แล้วเกิดฆ่ากันตายผมเป็นห่วง ถ้ามีนิติกรมาดูแลก็จะดี ผมอยากถามว่านิติกร
เอามาเพ่ืออะไร เอามาเพ่ือประดับเทศบาลใช่ไหม ไม่ใช้งานเขาหรือเปล่า ผมว่า
มันไม่ถูกครับ ต้องไปเป็นหูเป็นตาชี้แจ้งอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ถูกครับ มันต้องคุย
กันไปเบื้อองต้นก่อน อันนี้ไม่เห็นมีเลย ก็ปล่อยให้เขาด่ากันอยู่นั่นละตั้งสองวัน
สามวัน ถ้าผมไปบอกเขเขาก็บอกว่าไม่ใช่ของมึง มึงมาเดือนร้อนทําไมเขาบอก
ว่าอย่างนี้ นี่คือผมฝาก ฝากถึงผู้เกี่ยวข้องในเทศบาลเรานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง     ขอบคุณท่านธงชัยครับ ที่ท่านได้อภิปรายนะครับในการที่ราษฏรรุกล้ํา 
ประธานสภาฯ ถนนใช่ไหมครับ อยากจะให้ทางฝ่ายเทศบาลไปเป็นผู้ที่ไกล่เกลี่ยให้ด้วยไม่ทราบ 

 ว่าที่ผ่านมาได้แจ้งมาทางเทศบาลกันหรือยัง ถ้าหากได้แจ้งแล้วก็ขอฝากทาง
ฝ่ายคณะผู้บริหารให้ออกไปดูแล ไม่ใช่ถนนสาธารณะจะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มาครอบครองนะครับก็เหมือนกันหลายๆที่นะครับสําหรับที่สาธารณะก็
ยกตัวอย่างบ้านวังยูงก็เยอะ เรื่องขนาดต้องถึงศาลถึงตํารวจถึงอัยการ สําหรับ
บ้านวังยูงยังไงก็ให้ฝ่ายทางคณะผู้บริหารได้จัดผู้ที่รู้กฎหมายนะครับออกไปไกล่
เกลี่ยด้วยนะครับ เชิญท่านรองนายกฯครับ 

นายภักดี  สุดาทิพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําพาน  
รองนายกเทศมนตรี ฯ เรื่องที่ท่านธงชัยอภิปรายนะครับ ผมก็ได้พานิติกรลงไปดูแล้วนะครับ ที่บ้านท่าแสง 

หนึ่งจุดใช่ไหมครับ ไปไกล่เกลี่ยแล้วครับเขาจะเอาออกให้เมื่อหมดหน้าฝนเขา
บอกนะครับ ตรงจุดบ้านโนนยางนี้ทางเทศบาลเราก็แจ้งไป เขาก็ไม่ยอมทุบครับ 
ถ้าเราไปทุบเราก็ความผิดนะครับ เพราะมันเป็นทรัพย์สินของเขาล้ําก็จริงแต่มัน
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เป็นความผิดครับ เราก็จะพยายามไกล่เกลี่ย  ก็คงจะเข้าใจนะครับที่เราว่าเขา
ทําคอนกรีตล้ําออกมาใช่ไหมครับ ถ้าเราไปทุบเราผิดแน่นนอนครับ เรื่องนิติกร
เขาก็ออกไปดูทุกงานครับ ก็เอาเรื่องกฎหมายไปอธิบายกับชาวบ้านตลอด มี
เรื่องไกล่เกลี่ยจุดไหนผมก็ไปกับนิติกรตลอด ทําหน้าที่เขาก็ทําหน้าที่เต็มที่นะ
ครับ ไม่ใช่เขามานั่ง เขารู้ว่าเขากินเงินเดือนกินเงินภาษีประชาชน เขาก็ต้อง
ทํางานเขาทํางานครับ ท่านอาจจะไม่เห็นที่เขาไป ถ้ามีเรื่องร้องเรียนตรงไหนเขา
ก็ไป ขอเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณท่านรองนายกฯครับ เชิญท่านชวลิตครับ 
ประธานสภาฯ 
นายชวลิต  พลเยี่ยม เ รี ยนท่ านประธานสภา  สมาชิ กสภา เทศบาล  คณะผู้ บ ริ ห าร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชวลิต  พลเยี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล 

เรื่องแรก ผมอยากถามเรื่องกุดฟ้าว่าได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับ เรื่องท่ีสอง 
เรื่องลาดยางบ้านฝายแตก รับฝากเรื่องกับท่านกํานันฝากถามมาว่าเทศบาลจะ
ทําถนนตอนไหน ถ้าเทศบาลไม่ทําถนนคอนกรีตงบประมาณจาก อบจ. ท่าน
บอกว่าจะทําได้เร็วไหม ผมเลยอยากจะถาม ผอ.กองช่างว่าจะดําเนินการวันไหน
นะครับ เดือนอะไร อยากจะขอถามมานะครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณท่านชวลิตครับ  เชิญท่านรองนายกฯครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภักดี  สุดาทิพย์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําพาน  
รองนายกเทศมนตรี ฯ ขอนุญาติให้ผู้อํานวยการกองช่างชี้แจงครับ 
นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    เชิญท่านผู้อํานวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอิสระ  ระวาดชู เ รี ยนท่ านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร  
ผู้อํานวยการกองช่าง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง  

ตามที่ท่าน สท.ชวลิตได้สอบถามคือโครงการขุดลอกกุดฟ้า ทางเทศบาลตําบลลํา
พานได้ทําเรื่องไปคลองส่งน้ําและรักษาลําปาวแล้วนะครับ มีเจ้าหน้าที่จากคลอง
ส่งน้ําและรักษาเข่ือนลําปาว ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่ไปด้วย 
เขาบอกว่าเขาจะมีงบมาจะเป็นงบเกี่ยวกับภัยแล้งนี่ละครับ ส่วนความชัดเจน
ยังไงผมจะติดตามแล้วจะมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไปนะครับ เพราะว่านี้
เป็นกระทู้สดไม่ได้เตรียมการตอบมาครับอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจน ความคืบหน้า
ประมาณนี้นะครับ เรื่องที่สองโครงการลาดยาง ม.3 เทศบาลเราได้ทําสัญญาไป
แล้ว ได้ผู้รับจ้างแล้วตอนนี้ผู้รับจ้างลงหน้างานแล้ว ตรวจสอบพื้นท่ีลงงานวันนี้
ช่างผู้ควบคุมงานพาผู้รับจ้างไปดูหน้างาน ก็คือเราจะดําเนินก่อสร้างแล้วนะครับ 
ที่ว่าคอนกรีตของเราจะมานี้ไม่ทราบว่าข้อมูลที่ผมจะได้รับกับที่ทางท่าน  
สท.ชวลิต จะตรงกันหรือไม่นะครับ นี่คือข้อมูลที่ผมได้รับ ก็คือทาง อบจ.เขามี
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โครงการในปี 64 ว่าจะก่อสร้างถนนต่อจากของเดิมก็คือออกจากทางเข้าฝาย
แตกมาก็ประมาณร้อยกว่าเมตร พอดีช่าง อบจ.ที่เขารับผิดชอบโครงการนี้โทร
มาประสานบอกว่าลงไม่ได้เราเส้นนี้ได้ทําไปแล้ว เขาก็จะย้ายโครงการครับ ส่วน
ย้ายยังไงก็คงเป็นเรื่องของ อบจ.ที่จะดําเนินการนะครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณท่าน ผอ.กองช่างครับ เชิญท่านรองนายกฯครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภักดี  สุดาทิพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําพาน  
รองนายกเทศมนตรี ฯ เรื่องถนนบ้านฝายแตกคือถนนที่มาจาก อบจ.ก็ได้หารือกับท่านนายกแลว้นะครับว่า 

จะย้ายจากตรงมาทางบ้านกํานันนะครับ งบประมาณ 171 เมตร คงไม่ได้ไป
ทางแยกกุดฟ้านะครับ คุยกับทางพัสดุของ อบจ. ส่วนลาดยางเราจะต่อจากท่ี
เดิม ก็คงจะเข้าใจ ขอขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง     ขอบคุณท่านรองนายกนะครับที่ชี้แจ้ง เชิญท่านพิษณุวัชครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพิษณุวัช  ภูษาจารย์    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่าน กระผมนายพิษณุวัช  ภูษาจารย์  สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผม 

จะพูดเกี่ยวกับลูกรังครับ พอดีอยากจะตอบคําถามของท่านรองก่อนนะครับที่
ท่านรองบอกว่าทางเทศบาลได้มีการส่งหนังสือนะครับ ผมอยากถามเพ่ือน
สมาชิกมีใครได้รับหนังสือไหมครับ ส่วนตัวกระผมไม่ได้รับนะครับ การที่เรา
ไม่ได้รับหนังสือมันจะทําให้เราตรวจสอบในการลงลูกรังไม่ได้นะครับ คือที่ผมไป
สอบถามเขา เขาบอกว่า คือผมถามเขาว่าถนนเส้นนี้ได้มากี่รถกี่คิวเขาก็บอกว่า
ได้ 5 รถ 5 คิว เท่านี้ที่นี้เราไม่มีเอกสารไม่มีหนังสือที่เราจะยืนยันว่า จํานวนรถ
จํานวนคิวมันได้เท่าไหรค่รับ ก่อนอ่ืนก็อยากถามเพ่ือนสมาชิกครับว่าใครได้รับ
หนังสือไหมครับ ถ้ามีการส่งหนังสือที่ท่านรองบอกว่า ถ้ามีหนังสือแจ้งไป ใน
หนังสือระบุวันเวลาจัดเจน แต่เวลาไปลงมันไม่ตรงกับหนังสือนะครับ สมาชิกทุก
ท่าน ผู้นํา ผู้ใหญ่บ้านมีโทรศัพท์ทุกคนนะครับ เป็นไปได้อยากให้โทรแจ้งก่อนถ้า
ลงเส้นไหนเพราะว่ามันจะได้มีการประสานงานของแต่ละคนแต่ละเขตแต่ละจุด 
มันจะไม่เกิดปัญหาว่าลงผิดเส้นลงตรงนั้นตรงนี้ไม่ถูกนะครับ หนังสือมันแจ้งมา
มันก็ออกแต่วันที่ ไม่กําหนดระเวลา แต่ตอนไปลงมันไม่แน่นอนของเวลานะครับ 
แต่ครั้งนี้ไม่ได้รับหนังสือจริงๆครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณท่านพิษณุวัชครับก็เหมือนกับท่านได้อภิปรายละครับ เขาแจ้งให้ 
ประธานสภาฯ เราไปดูนะครับไม่ใช่ให้เราไปตรวจสอบ เพราะเราไม่มีเอกสารที่แสดงว่าเราจะ 
 ได้รับหินลูกรังเท่าไหร่ยังไง ก็คงจะเป็นตามนั้นนะครับ เชิญท่านรองครับชี้แจ้งอีกครั้ง 
นายภักดี  สุดาทิพย์   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําพาน  
รองนายกเทศมนตรี ฯ เรื่องหนังสือ อาจจะส่งไม่ถึงก็มี บางคนได้รับบางคนก็ไม่ได้รับนะครับ ที่ 
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ผู้รับเหมามันจะเอาไปลงนี้นะครับ เขาจะไปลงตรงวันไม่ได้เหรอครับระบุเป็นวัน
ไม่ได้แต่ระบุเป็นช่วงได้อยู่ เวลามันชัดเจนไม่ได้นะครับ บางที่ก็ฝนตกไปไม่ได้ 
ต่อไปให้เขาติดต่อทางโทรศัพท์กับท่านก็ได้นะครับ จะได้เป็นการสะดวกสําหรับ
ผู้มาดูงานมันจะได้ลงตรงจุดนะครับจะรับไว้พิจารณาหารือกับนายกฯอีกทีนะ
ครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง     ขอบคุณท่านรองนายกนะครับ เชิญท่านธงชัยครับ  
ประธานสภาฯ 
นายธงชัย  ฉายสถิตย์  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่าน กระผมนายธงชัย  ฉายสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอสภาฯ 

เรื่องทางข้ามร่องระบายน้ําต้นแหงน ผมว่าหลายคนก็คงเห็นผ่านไปผ่านมาได้
เอาแผงเหล็กไปกั้นไว้ เพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อพ่ีน้องประชาชน ตรงนั้น 
เวลาซ่อมก็เอาดินไปลงทับไว้ ผมว่าถ้ามีงบประมาณให้ไปซ่อมใหม่เพราะว่าพ่ี
น้องสัญจรไปมาตลอด เพราะว่าทางสายนั้นเป็นทางสายหลัก  ผมก็ขอฝาก
ผู้บริหารไปดูด้วย เห็นใจพี่น้องประชาชน  ผมก็เอาธงไปปักเพ่ือเตือนอํานวย
ความสะดวกให้พ่ีน้องประชาชน แต่วันนี้ผมขอทางสภาให้ไปดูด้วยว่ามีเงิน
งบประมาณไปซ่อมไหม หรือจะสร้างใหม่ไหม ขอบคุณคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง     ขอบคุณท่านธงชัยครับ ท่านรองครับเรื่องที่ท่านธงชัยได้นําเสนอ ก็คง 
ประธานสภาฯ จะเป็นทางต้นแหงน ทางที่เป็นท่อระบายน้ําจากคลองชลประทานลงไปลําน้ําพาน  
 ถ้าทําก็คงเป็นโครงการใหญ่นะครับ เชิญท่านได้ชี้แจ้งให้สมาชิกได้เขา้ใจด้วยครับ  
นายภักดี  สุดาทิพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําพาน  
รองนายกเทศมนตรี ฯ สําหรับเรื่องที่ สท.ธงชัยอภิปรายนะครับ เรื่องที่ถนนชํารุดตรงต้นแหงน คือมัน 

ชํารุดทุกปี ถ้าซ่อมแล้วก็คงเป็นโครงการที่ใหญ่ เพราะซ่อมแล้วมันไม่แล้วเสร็จ
ซักทีนะครับ เอาดินไปลงพอฝนตกมาก็พังเหมือนเดิม มอบหมายให้ทางช่าง
ออกไปดูนะครับ แล้วจะซ่อมแซมเป็นโครงการใหญ่ถ้าเรามีเงินนะครับ ต้องดู
สถานะการเงินการคลังก่อน ถ้าเอาไปถมอย่างที่ผ่านมาคงไม่แล้วเสร็จซักทีได้
อภิปรายกันเรื่อยมาตลอดถนนตรงต้นแหงนนี้นะครับ ขอขบคุณท่านธงชัยนะ
ครับที่ให้ความสําคัญของประชาชนได้เอาธงเอาอะไรไปปักไว้เผื่อเป็นอันตราย
ต่อชาวบ้าน ขอบคุณท่านมากเดี๋ยวจะให้ทางกองช่างไปดูครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณท่านรองนายกนะครับ เชิญครับท่านพัฒนาการครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์   เ รี ยนท่ านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  สมาชิกสภา 

เทศบาลปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนมาหรือกําลังจะเกิดหรือเกิดมาแล้ว หลาย
ท่านก็ได้อภิปราย ได้ระบายร่วมกันมาตั้งแต่สมัยแรกถึงสมัยนี้ไม่แน่อาจจะหมด
สมัยเร็วๆ นี้ก็ได้นะครับ วันนี้ปัญหาที่ผมจะเสนอไว้ในสภาวันนี้คือปัญหา
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คล้ายกันกับหาดบักหยอดคล้ายกันกับที่สมาชิกได้อภิปรายไว้ คือมันจะเป็นทาง
ระบายน้ําเหมือนกัน ระหว่าง ม.8. ม.9   บ้านท่าสินธ์ ท่าสีดานะครับ มันกําลัง
จะเสียหายเหมือนหาดบัดหยอดละครับ เหมือนกันมันเป็นทางระบายน้ํา ผมจะ
ฝากท่านรับผิชอบนะครับถ้ามีเวลาให้แวะไปดู เพ่ือตรงที่กล่าวมาจะได้ไม่
เสียหายมากไปกว่านี้นะครับ นี่คือประชาชนแจ้งมาชาวบ้านแถวนั้นเขาแจ้งมา 
เขามาบอกสมาชิกไว้ถ้ามีโอกาสให้ไปดูด้วย ตรงนั้นมันก็มีปัญหาเหมือนกับหาด
บักหยอดและต้นแหงน ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณท่านพัฒนาการครับ เชิญท่านสว่างใจครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสว่างใจ  ภูสีเขียว    เ รี ยนท่ านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสว่างใจ  ภูสีเขียว สมาชิกสภาเทศบาล  

ดิฉันอยากจะฝากท่านผู้บริหารว่าให้ไปตัดหญ้าข้างทางที่ทางสายหลักจากบ้าน
ทุ่งสว่างมาถึงบ้านดงเมือง และญาติธรรมท่านจะปลูกต้นทองอุไรค่ะ โดยใช้
งบประมาณของท่านค่ะเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของท่านวัดป่ามัชฉิมาวาสเป็น
แหล่งท่องเที่ยวของตําบลลําพาน ส่วนทางชลประธารเขาตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เหลือแต่ทางเทศบาลของเราฝากท่านผู้บริหารท่านปลัดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง     ขอบคุณท่านสว่างใจครับ ท่านได้ฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ไปพัฒนาตัดหญ้า
ประธานสภาฯ ข้างทางถนนสายหลักคือทุ่งสว่างถึงบ้านดงเมืองเราก็คงพัฒนากันทุกปี  ท่าน 

 สว่างใจบอกว่าญาติธรรมจะปลูกต้นทองอุไรเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ตําบลลําพานของเรานะครับ ขอฝากท่านปลัดท่าน ผอ.กอง ท่านรองนายกก็คง
จะไม่ต้องตอบละนะครับเราก็เคยทํากันทุกปีนะครับ เชิญท่านสมาชิกครับท่าน
ประสพโชคครับ 

นายประสพโชค  ฉายสถิตย์ เ รี ยนท่ านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประสพโชค ฉายสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล  

 ผมก็มีเรื่องถามต่ออยู่ 3 เรื่อง เรื่องท่ี 1 คือมีท่านสมาชิกถามว่ามีท่านสมาชิก
ได้รับหนังสือแจ้งลงหินลูกรังไหม ผมตอบว่าได้รับครับแต่ในหนังสือสําหรับของ
ผมแจ้งว่าจะลงจากนาพ่อสีถึงพ่อสอน ญาณกาย แต่ในปริมาณของลูกหินรังจะ
ลงแต่ที่มีตรงเป็นหลุมเป็นบ่อและท่ีเสียหายเท่านั้น ไม่ทราบว่ากี่คิวกี่รถไม่ทราบ
แต่พอผมไปดูแล้วลงจริงที่เป็นหลุมเป็นบ่อแต่บ่อลึกๆบ่อประมาณครึ่งท่อนแข้ง
นั้นไมล่ง เพราะว่ามันรถหนักครับ คงไม่ว่ากันครับ เรื่องที่ 2 ผมก็ขอขอบคุณ
เรื่องท่ีผมเคยเสนอในที่ประชุมบอกว่ามีผู้บุกรุกหรือรุกล้ําที่สาธารณะประโยชน์
จากบ้านกุดอ้อมายังบ้านวังยูงทางมาบ้านบึงวิชัยถนนเส้นเดียวกันประมาณนั้น 
ก็ปรากฏว่าชาวนาผู้บุกรุกก็หรือการรุกล้ําก็ให้ความร่วมมือดีนะครับขอบคุณครับ 
ขณะนี้เขาก็รื้อถอนไปแล้วครับก็ขอบคุณทางเทศบาลที่เป็นห่วงพ่ีน้องประชาชน
สัญจรไปมา ก็ขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วย  เรื่องที่ 3 ขอถามไปหาถึงหัวหน้ากองคลัง
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นะครับ อยากถามว่าสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านนั้น ปิดงบวันที่เท่าไหร่ เงินตกไป
เป็นเงินสะสมมากเท่าไหร่ ไตรมาสที่ 1 กําลังดําเนินการตรงนี้เงินโอนมา
เพ่ิมเติมมาเข้าหรือยังเผื่อเราประชุมกันอีกสมัยหน้าถ้าเงินมาตามปกติหรือมา
พอจะดําเนินการได้ก็ขอฝากไปหาผู้บรหิารให้ดูแลในโครงการเทศบัญญัติได้จัดทําไว้ 
โครงการร่องระบายน้ําบ้านโนนพงให้ด้วย เดือนร้อนมากครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณท่านประสพโชคนะครับ ที่ท่านถามเป้าหมายที่ท่านถามก็คือถาม 
ประธานสภาฯ ยอดงบประมาณท่ีใช้จ่ายใช่ไหมครับปี 2563 ที่ผ่านปีงบประมาณไป ถือว่ายอด 
 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดใช่ไหมครับ เชิญท่าน ผอ.กองคลังครับ 
นางพรทิวา  พิสุราช   เ รี ยนท่ านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร  
ผู้อํานวยการกองช่าง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรทิวา  พิสุราช  ผู้อํานวยการกองคลัง 

ก็ขอตอบนะคะตามที่ท่าน สท.ประสบโชคได้สอบถามนะคะงบประมาณ
ประจําปี 2563 ขณะนี้ก็ได้ดําเนินการปิดงบปีเรียบร้อยแล้ว  ก็ขอแจ้งทางสภา
ตามท่ีท่าน สท.ได้ถามว่าถ้ามีรายจ่ายรายรับหรือว่าเงินอะไรมาก็ขอให้แจ้งสภา
ให้ทราบอันนี้ก็คือ งบประมาณประจําปี  พ.ศ. 2563 รายรับทั้งหมดห้าสิบ
สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันแปดสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์ รายจ่ายทั้งหมด
ห้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์ ได้ตก
เป็นเงินสะสมประจําปีก็คือสามสิบห้าล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาท
หกสิบเจ็ดสตางค์นะคะ แล้วก็ระหว่างปิดงบประจําปี ทยอยรายจ่ายประจําก็คือ
เดือนตุลาคมซึ่งเดือนตุลาคมนี้ก็มีงบประมาณทยอยเข้าแต่ก็ไม่เท่ากับรายจ่าย
ซึ่งระเบียบก็สามารถให้เราสํารองจ่ายใช้จ่ายในงบสะสมในปลายทางได้นะคะ
อันนี้ก็ขอแจ้งให้ทางที่ประชุมให้ทราบค่ะ ส่วนเอกสารจะถ่ายเอกสารมาแจกให้
ทุกท่านนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณท่านผอ.กองคลัง ที่ได้ชี้แจ้ง ทําเป็นเอกสารแจกสมาชิกด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ อันที่ท่านได้ชี้แจ้งครับ ให้ถ่ายเป็นเอกสารให้ท่านสมาชิกนะครับ 
นางพรทิวา  พิสุราช    รับทราบคะเดียวจะให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังถ่ายเอกสารมาแจก 
ผู้อํานวยการกองคลัง ท่านสมาชิกนะคะ และตามระเบียบเราต้องต้องปิดประกาศหน้าเทศบาลด้วยค่ะ 
นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณท่าน ผอ.กองคลัง เชิญท่านบุญจันทร์ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญจันทร์  มาศงามเมือง เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญจันทร์  มาศงามเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ถ้าเงิน 

สะสมใช้ได้ก็อยากจะฝากทางคณะผู้บริหารเรื่องหินลูกรังบ้านทุ่งสว่างถนนคลอง
ชลประทานเดียวนี้ลําบากมากเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะนะครับถ้าไม่พังหรือหินไม่
พอก็อยากจะฝากทางคณะผู้บริหารช่วยดูแลรถเกรดก็คงจะบรรเทาความเดือน
ร้อนของพ่ีน้องได้ ช่วงนี้ลําบากจริงๆเพราะว่ารถขนดินรถเก่ียวข้าวทําถนนเรา
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ชํารุดมาก เมื่อก่อนเราไปลงหินลูกรังตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วครับเพราะรถขนดิน 
แล้วก็ดินหล่นดินทับแทนที่ถนนมันจะดีข้ึนกับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมากตลอด
แนวเลยครับจากบ้านวังเกาะเหล็กถึงทางไปบ้านดงเมืองครับเงินเหลือสะสมเงิน
ใช้ได้ก็อยากจะฝากคณะผู้บริหารช่วยดูแลจุดนี้ด้วย ขอบคุณครับ  

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง     ขอบคุณท่านบุญจันทร์ครับ สําหรับเรื่องถนนลูกรังนะครับทางคลอง 
ประธานสภาฯ ชลประทานท่านรองนายกก็คงชี้แจ้งแล้วนะครับ ท่าน ผอ.กองช่างก็ชี้แจ้งแล้ว 
  นะครับ เชิญท่านรองครับจะตอบอีกใช่ไหมครับ เชิญครับ 
นายภักดี  สุดาทิพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําพาน  
รองนายกเทศมนตรี ฯ   ครับที่ท่านบุญจันทร์ได้สอบถามมานะครับเรื่องถนนที่เรียบคลองฝั่งทางตะวันตก  

ตอนนี้ทางกองช่างทางเรากําลังดําเนินการ คือทําหนังสือขอนุญาติขอรถปรับ
เกรดจากทาง อบจ.อยู่นะครับ ตอนนี้เขายังไม่มีนายก อบจ.เลยยังไม่มีคนสั่งการ
ได้นะครับ ตอนนี้เป็นรองปลัดรักษาการแทน เราก็ต้องรอนายกนะครับ เราทํา
หนังสือเข้าไปแล้ว สําหรับเรื่องหนึ่งที่หมู่บ้าน นานาชาติที่ถามมาทางโทรศัพท์ก็
ตอบท่านไปว่าให้รอก่อนว่าต้องหลังการเลือกตั้งครับถึงจะดําเนินการได้เพราะว่า
ยังไม่มีนายกฯ ปลัดก็ไม่มี เป็นรองปลัดรักษาการตอนนี้นะครับ ก็คงจะเข้าใจนะ
ครับเราก็จะพยายามเร็วๆครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณท่านรองนายกครับ เชิญท่านคําดีครับ 
นายคําดี  ฉายถนอม เ รี ยนท่ านประธานสภา  สมาชิ กสภา เทศบาล  คณะผู้ บ ริ ห าร  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายคําดี  ฉายถนอม สมาชิกสภาเทศบาล  

เรื่องทีกระผมจะเรียนถามสมาชิกและก็ ผอ.ทุกกอง ผู้บริหารทุกคนนะครับ คือ
ปัญหาของนายคําเนียน ผิวคําสิงห์ คือเขาบอกว่าเขาจะทําเป็นถนนเข้าบ้าน เขา
จะไม่มาขออนุญาตยังนี้มันผิดไหม ทางตรงนี้มันเป็นทางน้ํา หรือว่าจะให้เขาทําเอง 
แตว่่าเขาบอกว่าเขาจะฝังเป็นท่อหรือจะทํายังไงเขาถามผม ไม่มาขออนุญาตที่
คนอ่ืนเขาทําเขายังไม่มาขออนุญาตเขาว่าอย่างนั้นนะครับ แต่ว่ามันเป็นทางน้ํา
หลายหมู่บ้านด้านทิศตะวันออกนะครับเป็นทางน้ํา เราต้องแก้ปัญหาจุดนี้นะ
ครับ ทางเทศบาลเราจะดูแลหรือจะทํายังไงครับ เรื่องที่ 2 นะครับ ผมเห็นใน
หนังสือเมื่อก่อนผมเคยเสนอท่านประธาน จุดที่ประชาชนเขาทะเลาะกันชาวไร่
ชาวนาเขาทะเลาะกันผมอยากให้สอบเขต แต่ว่าเขามาแจ้งทางเทศบาลแล้วมัน
ไปถึงไหนแล้วผมอยากให้สอบเขตเพราะมันเป็นทางเข้าวัด อยู่ที่นานางสี แต่ที่
แท้จริงแต่ก่อน ที่ทางตะวันออกวัดหนองทุ่มนี้ บางคนก็ผ่านไปผ่านมาทําไมไม่
เอาคืนทางเส้นนี้เทศบาลเรา แต่ก่อนเคยไปดูแล้วเทศบาลเรา คือตอนี้มันไปถึง
ไหนแล้ว จะดําเนินการต่อไปไหม หรือจะไม่ดําเนินการผมก็อยากรู้ว่าถ้าเราทํา
ไม่ได้เราก็ไม่ต้องทําผมอยากให้สอบเขตว่ามันกว้างแค่ไหนแคบแค่ไหน คนที่ไม่
เข้าใจทางสาธารณะประโยชน์ถกเถียงกันอยู่เรื่อย ชอบคุณครับ 
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นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง     ขอบคุณท่าน ท่านคําดีครับ  เชิญท่าน ผอ.กองช่างครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอิสระ  ระวาดชู  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ผู้อํานวยการกองช่าง ประชุมทุกท่าน กระผมนายอิสระ ระวาดชู ผู้อํานวยการกองช่าง กองช่าง  เรื่อง 

ที่ สท. คําดีท่ีสอบถามมา สองสามเรื่อง น่าจะเป็นนายคําเฮียง น่าจะเป็นการถม
ข้างคลองชลประทานเท่าท่ีผมเห็นนะครับ อันนี้อยู่ในเขตพ้ืนที่คลองชลประทาน
นะครับ ซึ่งเราไม่มีอํานาจอนุญาตก็คือไม่มีหน้าที่แต่ว่าดูแลช่วยเหลือได้
มองเห็นว่าข้างหน้าจะเกิดปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าท่าน สท.ผ่านไปก็แนะนําเขาได้
ถ้าน้ําไม่ไหล ให้มันเท่ากับท่อที่เราไปดูแลแต่ต้องไปท่อที่ได้ระดับน้ํา น้ําถึงจะ
ไหล น้ําถึงจะไม่ท่วมนะครับ แนะนําได้นะครับ ไม่ใช่วางสูงนะครับวางให้มันได้
ระดับน้ําไหลได้นะครับ แต่ถ้าจะขออนุญาตจริงๆต้องไปขอที่ชลประทานครับเพ
ระว่าพื้นที่ส่วนนี้มันอยู่ในความรับผิดชอบคลองชลประทานครับเราก็เป็นแค่
ผู้ดูแลเฉยๆไม่สามารถอนุญาตได้นะครับ ก็มีหลายๆคนมาถามผมๆกต็อบ
ประมาณนี้ครับ แล้วเรื่องที่ 2 เรื่องท่ีมีการุกล้ําทาง ผมว่าทางท่ีเดียวกันอยู่ทาง
บ้านโนนยางเรื่องนี้เป็นเรื่องของนิติกร เลยให้ช่างโยธาออกไปแล้วไม่เจอผู้ร้อง
นะครับ คือต้องออกไปตรวจสอบแล้วก็คงจะยืดเรื่องรังวัด คือปกติเราก็ไม่รู้ว่า
มันกว้างเท่าไหร่ อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เจ้าหน้าที่คาดหวังอันนี้คือเท่าที่ไปราง
วัดมานะครับ คือมันจะขึ้นอยู่กับที่ดินสองข้างเหลือเท่าไหร่ถึงจะเป็นที่
สาธารณะ เดี๋ยวผมจะสอบถามกับนายช่างโยธาดูนะครับ ถ้าได้ความคืบหน้า
ยังไงคราวต่อไปจะมานําเรียนในที่ประชุมนะครับ ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์อีก
เรื่องหนึ่งนะครับก็คือในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตําบลลําพานเรา
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มาทั้งหมด 6 
โครงการ  ก็มีโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองทุ่มถึงท่าสีดาถนนเส้น
นี้จบเลยนะครับ  โครงการที่ 2 คสล. ม.16 เรียบทางน้ําปาวก็ซอยหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านไปจนถึงบ้านผู้ช่วยครับเลี้ยวไปทางซ้าย  โครงการที่ 3 เป็น คสล. ม.
3 ถึง ม.2 ขออนุญาตเอ่ยนามหลังที่นาท่าน สท.ชวลิต แต่ตัวนี้ขอแก้ไขอยู่
เนื่องจากตัวเลขมันคลาดเคลื่อน แล้วตัวที่ 4 เป็นตัวรีไซก้ิงเป็นบ้านท่าแสงก็คง
เป็นหน้าโรงเรียนไปถึงดอนปู่ โครงการที่ 5 เป็นบ้านโคกคอนนะครับ ก็ต่อจาก
เดิมไปเชื่อมเส้นทุ่งสว่างดงเมืองเลยนะครับ เป็นปูลาดยางทับคอนกรีตเลยนะ
ครับ ตัวนี้เราก็ขอแก้ไขอยู่เนื่องจากปี 63 เราได้รับมาแล้ว ตัวหนึ่งเป็นประปา 
ม.12 นี่คือเราได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯมานะครับ ก็ประมาณสิบกว่า
ล้านช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างดําเนนิการนะครับ ผู้รับจ้างจะทําสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
งบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ ขอนําเรียนประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกได้
รับทราบด้วยนะครับ ในส่วนที่เราได้รับงบประมาณจากส่วนกลางนี้เราก็ได้เยอะ
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อยู่เหมือนกันนะครับ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชนก็ตรงจุด
อยู่เหมือนกันนะครับ แบ่งเบาภาระทางเทศบาล ขอบคุณครับ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณท่าน ท่าน ผอ.กองช่างนะครับที่ได้นําข่าวการจัดสรรงบประมาณ 
ประธานสภาฯ จากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นให้กับเทศบาลตําบลลําพานของเรานะครับ 

เชิญท่านสมาชิกครับท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญท่านพรสวรรค์ครับ 
นางพรสวรรค์  รักภักดี เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ 
รองประธานสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรสวรรค ์รักภักดี รองประธานฯ ใน

วาระอ่ืนๆนะคะดิฉันก็ขอนําเรียนเพิ่มเติม  เรื่องแรกขอพูดเรื่องไมล์ก่อนนะคะ
ประชุมที่ไรก็เป็นแบบนี้ทุกครั้ง งบประมาณที่ตั้งไว้ถ้าไม่มีก็โอนจ่ายได้นะคะให้
สภาของเราเวลาประชุมจะได้พูดชัดถ้อยชัดคํา สภาอันทรงเกียรติเวลาจะ
อภิปรายแต่ละครั้งไมล์ก็ใช้ไม่ได้นะคะ อันนี้ก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขนะคะ  เรื่อง
นี้ขอฝากคณะผู้บริหารด้วยนะคะให้ดูแลเรื่องห้องประชุมในส่วนของไมล์สภา
หรือว่าทางข้างนอกมาขอใช้ห้องประชุมก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันก็ดูแล้วมัน
ไม่เหมาะก็ขอฝากเรื่องไมล์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวใดก็ตามให้ตรวจเช็คหมด
เลยก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย อีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะเรียนถามก็สืบเนื่องมาจากถนน 
คสล. ม.12 อันนี้ด้วยความเป็นห่วงก็อยากจะเรียนถามว่าที่ได้ทําไว้เสร็จสิ้น
หรือยังถนน คสล.ของ ม.12 นะคะ และก็ขอฝากอีกเรื่อง ก็คือเรื่องกลุ่มอาชีพ
ในปีถัดไป ก่อนที่จะมีการให้กลุ่มอาชีพเขียนโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณต่างๆในส่วนของกลุ่มอาชีพ อยากให้ทางผู้รับผิดชอบในส่วนนี้
เจ้าหน้าที่ให้ทําหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มอาชีพที่ยังดําเนินการในปัจจุบันในเข้ามา
ทําความเข้าใจหรือว่าประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าก่อนจะเขียนโครงการจะต้อง
ทําอย่างไรบ้าง มีเอกสารอะไรหรือว่ามีเงินงบประมาณอยู่เท่าไหร่เขียนได้
เท่าไหร่นะคะเพราะแต่ก่อนก็เคยทํานะคะแต่พักหลังมากจ็ะมีการแจ้งไปเฉยๆ
นะคะซึ่งไม่มีกรประชุมร่วมชี้แจ้งดังนั้นแล้วในคราวต่อไปก็ขออนุญาตจะนํา
เรียนไว้ว่าให้ท่านทําเป็นหนังสือแจ้งให้กลุ่มอาชีพต่างๆเข้ามาร่วมประชุมก่อนที่
จะเขียนโครงการแต่ละโครงการนะคะว่าโครงการไหนทําแล้วก็โครงการไหนที่
ไม่ได้ทํา เราก็จะไม่ได้พิจารณาร่วมกันอันนี้ก็ขอฝากเรื่องกลุ่มอาชีพนะคะ  แล้ว
ก็ในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งนะคะ เรื่องหารือในส่วนของงานกีฬาเทศบาลปีนี้ไม่
ทราบว่าทางคณะผู้บริหารได้คิดไว้หรือยังว่าจะทําการแข่งขันกีฬาภายในตําบล
ของเราวันที่เท่าไหร่เดือนไหน อันนี้ก็เป็นเรื่องหารือนะคะว่าเราจะดําเนินการได้
หรือยังโรงเรียนปิดเทอมหรือยังเพราะว่าเห็นตําบลอ่ืนๆเขามีการแข่งขันกีฬา
ภายในแล้ว แตใ่นส่วนของลําพานเรายังเงียบอยู่ อีกเรื่องหนึ่งนะคะในส่วนของ
เรื่องหินลูกรังหรือว่ารถปรับเกรดจริงๆแล้วอยากให้ทําเป็นภาพรวมทั้งตําบลไม่
ต้องอภิปรายเป็นหมู่บ้าน คืออยากให้ทางผู้บริหารลงสํารวจหรือว่าสั่งให้กอง
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ช่างนะคะลงสํารวจว่าในช่วงนี้หลังฝนตกแล้วหินลูกรังบ้านไหนควรจะลง
เท่าไหร่แล้วก็ปรับเกรดตรงไหนบ้างไม่ใช่ว่าบ้านไหนเดือนร้อนก็อภิปรายไปบ้าน
ไหนไม่เดือนร้อนก็ไม่ทําจริงเดือนร้อนทุกหมู่บ้านทั้งตําบลลําพานทั้ง 16 หมู่ ก็
อยากให้ท่านดูแลทั้ง 16 หมู่ในครั้งเดียวนะคะไม่ต้องอภิปรายทุกท่านก็ได้  
เพราะว่ายังไงเราก็เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนทั้ง 16 หมู่ อยู่แล้ว ก็อยาก
ฝากคณะผู้บริหาร ถึงกองช่างลงสํารวจเรื่องหินลูกรังนะคะ เรื่องการปรับเกรด
ที่ขออนุญาตที่ท่านรองได้ประสานงานไปส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ยังไม่ได้รับการ
ประสานงานเพราะว่ายังไม่มีผู้บริหารของ อบจ.ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ให้เราสํารวจ
ไว้ หลังจากมีท่านนายก อบจ.แล้วหรือว่ามีผู้บริหารในส่วนนี้แล้วว่าอนุมัติรถให้
ออกมาปรับเกรดในเขตเทศบาลตําบลลําพานได้ อันนี้ฝากทั้ง 16 หมู่เลยนะคะ 
ไม่ใช่หมู่ใดหมู่หนึ่งนะคะ เราจะได้ไม่ต้องอภิปรายซ้ํากัน เพ่ือกระซับเวลา ก็คง
จะมีเพียงเท่านี้ในส่วนเรื่องท่ีฝากขอบคุณค่ะ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณท่านพรสวรรค์ครับ เป็นเรื่องฝากหรือเรื่องถามครับ เชิญท่าน 
ประธานสภาฯ พรสวรรค์ครับ 
นางพรสวรรค์  รักภักดี  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ 
รองประธานสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรสวรรค ์รักภักดี รองประธานฯ  

อาจจะเป็นทั้ง 2 อย่างค่ะ ขออนุญาตท่านประธานในส่วนของโครงการ
บํารุงรักษาคลองส่งน้ําขออนุญาตเอ่ยนามท่านเห็นท่านเลขานะคะท่านได้ลง
ในไลน์นะคะว่าจะมีการประชุมวันนี้นะคะเรื่องส่งน้ํารักษาของเขื่อนลําปาวว่าจะ
มีการประชุม ก็อยากจะทราบว่าในส่วนของปีนี้ว่าเกษตรกรในส่วนของชาว
ตําบลลําพานของเราจะได้ใช้น้ําในส่วนของเกษตรกรหรือการทํานาปรงัหรือไม่
เพราะว่าเห็นว่ามีการประชุมหารือจะทําแผนให้ทางเทศบาลจะทําแผนเข้าไป
โดยการให้เอาข้อมูลเดิมที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาเข้าร่วมประชุมหารือที่
อําเภอหรือจังหวัดก็อยากจะทราบว่าปีนี้จะมีการทํานาปรงัหรือไม่ เพราะว่า
เกษตรกรหลายท่านก็ฝากถาม ถ้ารู้เราก็อยากให้ท่านแจ้งในวันนี้นะคะเราจะได้
ไปบอกต่อพ่ีน้องประชาชนหรือว่าเกษตรกรในเขตตําบลของเรานะคะขอบคุณค่ะ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง     ขอบคุณท่านพรสวรรค์ครับสําหรับเรื่องการส่งน้ําเพ่ือการเกษตรก็เห็น 
ประธานสภาฯ หนังสือที่เขาแจ้งลงนะครับเขาบอกว่าเขาจะประชุมกันวันนี้นะครับ มีสมาชิก 
 ท่านใดมีจะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญท่านสว่างใจครับ 
นางสว่างใจ  ภูสีเขียว    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสว่างใจ  ภูสีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาลขอฝากอีก 

เรื่องหนึ่งนะคะขอฝากถนนของ ม.14 บ้าน้อยดอนกระต่ายที่ทางโรงปุ๋ยนะคะ 
ถ้ามีงบประมาณมาจากส่วนกลางหรือจากทางเทศบาลของเรานะคะฝากเส้นนี้
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ด้วยนะคะลําบากมากค่ะกับคนที่สัญจรไปมาค่ะถนนเส้นนี้ อยากให้บ้านน้อย
ดอนกระต่ายได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง    ขอบคุณท่านสว่างใจครับ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะอภิปรายอีกไหมครับ 
ถ้าประธานสภาฯ ไมม่ีผมก็มีเรื่อง อยู่ 2 เรื่องนะครับ เรื่องแรกฝากขอบคุณนะครับเนื่องจากใน 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ปีที่ผ่านมา ในหมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าของเทศบาลตําบลลําพาน ของปี 2563 
ปรากฏว่าทางเทศบาลก็ได้ให้ทางไฟฟ้ามาดําเนินการตามเทศบัญญัติของเราไป
แล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณแทนพ่ีน้องประชาชนด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องจะ
เพ่ิมเติมนะครับ ก็สืบเนื่องมาจากการขยายเขตไฟฟ้าของบ้านวังยูง ม.5 ที่ป ี2563 
เราได้ขยายเขตจากวัดป่าแดนนาบุญไปทางคลอง 3R ฝั่งทางซ้ายนะครับ แต่
ปรากฏว่าเราทําไปได้แค่ครึ่งทางนะครับ ยังเหลืออีกประมาณ 200 เมตร ก็ช่วง
ที่เหลือก็มีบ้านพ่ีน้องประชาชนอยู่หลายหลังนะครับ ก่อนที่จะมาประชุมพ่ีน้องที่
อยู่ตามไร่นาก็ได้มาหาผม ฝากด้วยนะครับท่านประธาน ฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ให้
ดูแลด้วยผมก็รับปากว่าจะประสานงานกับทางฝ่ายบริหารแล้วกฝ็่าย ผอ.กองช่าง 
และท่านปลัดให้ และสืบเนื่องมาจาก พ.ศ.2564 เราก็ได้จัดสรรงบประมาณไว้
ตรงนี้ด้วยนะครับ ผมเกรงว่าเห็นได้ ปี63กลัวจะย้ายงบประมาณปี 64 นี้ไป
ทางอ่ืน ก็สืบเนื่องมาจากท่ีเราขยายไปยังมาถึงจุดนะครับ ขอฝากท่านปลัดนะ
ครับ ท่าน ผอ.กองช่างให้ดูแลให้ด้วย เพราะพ่ีน้องประชาชนเดือนร้อนนะครับ 
ที่ฝากไม่ใช่อะไรนะครับ กลัวว่าทางสมาชิกอาจจะได้มีการประชุมสมัยนี้สมัย
สุดท้ายก็ได้ พวกเรายังไม่ทราบอนาคตของพวกเราว่าจะอยู่ได้ถึงวันไหน ขอฝาก
ทุกส่วนราชการทุกท่านนะครับ ถ้าหากท่านสมาชิกท่านผู้บริหารครบวาระออกไป 
โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2564  ซึ่ง
เป็นโครงการที่แก้ปัญหาให้กับพาน้องประชาชนก็ขอให้ดําเนินการไปตามเทศบัญญัติ
ด้วยนะครับ สําหรับวันนี้ก็ขอขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณคณะ
ผู้บริหาร ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัด ท่านหัวหน้าสํานัก ท่าน ผอ.
กองทุกกองทุกท่านที่ท่านให้ความร่วมมือมาชี้แจ้งในสิ่งที่ท่านสมาชิกได้ข้องใจ ที่
ท่านสมาชิกสอบถามนะครับ ขอขอบคุณท่าน ผอ.กองช่างที่นําข่าวดีมาแจ้ง
ให้กับสภาได้ทราบ โครงการต่าง ๆ ที่ดําเนินการไป สําหรับพวกเราสมาชิก ก็ได้
ดํารงตําแหน่งมาถึงวันนี้ก็ 7 ปี 6 เดือน ได้เข้ามารับใช้พ่ีน้องตําบลลําพาน ก็มี
ทุกสิ่งทุกอย่างมีท้ังดีและไม่ดี ก็คงไม่ใครที่จะทําให้ถูกใจทุกคนละครับ สําหรับ
วันนี้กระผมในนามประธานสภาเทศบาลตําบลลําพานก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก
ทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาเป็นประธานสภาเทศบาลตําบลลําพานให้
ความไว้วางใจผมก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ สําหรับการประชุมใน
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วันนี้เราไดพิ้จารณากันมาทุกวาระแล้ว บัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอปิด
การประชุมครับ 

เลิกประชุม    14.30 น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ )     ผู้จัดทํารายงานการประชุม 
(นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย) 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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