
     
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดินชั่วคราว  

(อาคารอเนกประสงค์ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน) 

....................................................................................................................................  
ผู้มาประชุม 

1. นายเชาว์    วงศ์ศรีใส ประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
2. นายนิยม  กัลจาก  รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
3. นายชาญคณิต    มีจี ๋  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
4. นายนภดล    ผ่องแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
5. นางวิไลวรรณ    ตัณฑเจริญกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
6. นายชำนาญ  พวงเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1  
7. นายสมชาย    ฉิมบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1  
8. นางพิสินี    ผดุงสินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
9. นายสันติ    ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
10. นายสุรศักดิ์    ยะป้อม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
11. นายชำนาญ    แว่นแจ้ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
12. นายสุทิน    มหาวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
13. นายวิชัย   วงค์บุญมา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังดิน  

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายถาวร  สามภูศรี  นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
2. นางสายสุนีย์  การอง  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
3. นายสมหวัง  มาจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
4. นายอนุพงษ์  เชียงทิศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
5. นางสาวจตุพร   จาตา    ปลัดเทศบาล 
6. นายปฐม  ปัญญา  ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางสาวพรรณทิพา ปัญญาชัย ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
9. นายโชคชัย  เป็งปะนัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. นางสุภาพรรณ  ทายา  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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11. นายวรวุฒ ิ  เสนาวารี นักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ 
12. นายสมนึก  บุตรดี  นายช่างไฟฟ้า 
13. นายฉัตรมงคล  ปัญโญวาท พนักงานจ้างเหมาบริการ (ธุรการงานกิจการสภา) 
14. นายอนันต์  จันต๊ะ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลตำบลวังดิน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ตลอดจนพนักงาน

เทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
วังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  วันศุกร์ ที่ 20  สิงหาคม        
พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.  ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตำบลวั งดินชั่ วคราว             
(อาคารอเนกประสงค์ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน) ในการประชุมสภาครั้งนี้ได้ปฏิบัติ
ตามมาตราการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด สภาเทศบาล

ตำบลวังดินมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ขณะนี้ตรวจนับองค์ประชุม         
มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมจำนวน 12 ท่าน องค์ประชุมครบแล้ว ขอกราบ      
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดินขึ้นแท่นประจำตำแหน่งพร้อมทั้งเปิด       
และดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  2 ประจำปี  พ.ศ. 2564             
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : กราบสวัสดีท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และพนักงานเจ้าหน้าที ่
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลตำบลวังดิน ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบล

วังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 
20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน
ชั่วคราว (อาคารอเนกประสงค์ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน) ก่อนที่จะมีการประชุม
ขอให้ท่านเลขาฯ ได้อ่านประกาศ ครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ ตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 

ตามมติที่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน ครั้ งแรก เมื่ อวันที่            
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล   
ตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564     
ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ. 2564  มีกำหนด  30 วัน นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล      
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 23 จึงประกาศนัดประชุม
สภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  2 ในวันที่  20 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
วังดินชั่วคราว (อาคารอเนกประสงคข์้างสำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน) 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
นายเชาว ์ วงศ์ศรีใส ประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  
     วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ผ่านมา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์    

ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 สมาชิกท่านใดต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข  
หรือเพ่ิมเติมในส่วนรับรองรายงานการประชุมในญัตตินี้ ก็ขอเรียนเชิญครับ   
เชิญท่านนายกครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับ ขออนุญาตแก้ไข

รายงานในหน้าที่ 8 ในส่วนของข้อที่ 3 จากคำว่า “รายรับจ่าย” แก้ไขเป็น   
“รายรับจริง” แล้วต่อไปนะครับหน้าที่  14 บรรทัดที่  8  นับจากข้างบน     
จากคำว่า “เหมีอน” แก้ไขเป็น “เหมือน” ต่อไปหน้าที่ 21 บรรทัดที่ 16   
นับจากข้างบนจากคำว่า “เจ้าหน้าที่เขา” แก้ไขเป็น “เจ้าหน้าที่ของ” ครับ  
ขออนุญาตแก้ไขเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ก่อนที่จะมีการลงมติรับรองขอให้ทางเลขาฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้นับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำของ 
เลขานุการสภาฯ               ฝ่ายบริหาร  จำนวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำของฝ่ายบริหาร จำนวน 12 เสียง  
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นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ เชิญท่านชาญคณิตครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายชาญคณิต  มีจี๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กระผมนายชาญคณิต มีจี๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ครับ ผมขอ

แก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 13 บรรทัดที่ 21 นับจากข้างบนจากคำว่า 
“อย่าง” แก้ไขเป็น “อยาก” นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองการแก้ไขถ้อยคำ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ของท่านชาญคณิต ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำของ 
เลขานุการสภาฯ               ท่านชาญคณิต มีจี๋ จำนวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำของท่านชาญคณิต มีจี๋ จำนวน 12 เสียง  
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดอีกไหมครับ ที่ต้องการแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาลฯ เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อความในญัตตินี้ ขอเรียนเชิญได้เลยครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นไหนขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ผ่านมา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์    

ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน  
เลขานุการสภาฯ               12 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ครับ 
 

มติในที่ประชุม มีมติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน 12 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 4.1 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาร่าง     

เทศบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ .256 5             
4.1 วาระท่ี 2  ขั้นแปรญตัติ ขอเชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 50   

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตาม  
ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น  
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปร
ญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ
ที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ
แปรญัตติแก้ไขเท่ากัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก    
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ      
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติใน   
เรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็น
การขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบ
ร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขั้นในการ
พิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความใน
วรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิก
สภาท้องถิ่น ไม่น้ อยกว่ายี่ สิบสี่ ชั่ ว โมงก่อนวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณี             
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ต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น   
ลงมติเฉพาะข้อที่ ได้ระงับไว้เท่านั้น  ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที่
ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญั ตติ  คำขอแปรญั ตติ ให้ เสนอล่วงหน้ าเป็ นหนั งสื อต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ 45 
วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ 
หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติ
จ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่ง
มีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้   
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่าย
รายการใดมีข้อผู้กพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย   
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร   
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่ครับขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ขอเรียนเชิญท่านชำนาญ พวงเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ต่อที่ประชุม
สภาครับ ขอเรียนเชิญครับ 

นายชำนาญ  พวงเงิน   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ พวงเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลวังดิน 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดินสมัยสามัญ สมัยที่  2      
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน
ชั่วคราว (ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังดิน) ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ
ตั้งไว้จำนวน 53,683,000.-บาท (ห้าสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) และได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ จำนวน
ทั้งสิ้น 5 คน ทางคณะกรรมการฯ ได้เลือกประธานคณะกรรมการ และเลขา
คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 
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1. นายชำนาญ  พวงเงิน  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. นายชำนาญ  แว่นแจ้ง กรรมการแปรญัตติ 
3. นายชาญคณิต  มีจี๋  กรรมการแปรญัตติ 
4. นายนภดล  ผ่องแผ้ว  กรรมการแปรญัตติ 
5. นายสันติ  ธรรมสุภา  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน ได้กำหนดระยะเวลาและสถานที่ รับแบบ
เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไว้ดังนี้ 
วันที่ 10 สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึงเวลา 16.30 น. 
วันที่ 11 สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึงเวลา 16.30 น. 
วันที่ 12 สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึงเวลา 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน  

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในการรอรับคำเสนอ     
ขอแปรญัตติจากผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.         
ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน  ปรากฏว่าใน     
วันเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน   
ท่านใดมายื่นแบบเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลวังดินแต่อย่างใด  

คณะกรรมการแปรญัตติได้นัดให้นายกเทศมนตรีตำบลวังดินมาชี้แจง
แสดงความคิดเห็น เมื่อวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น.               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน และนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน   
ยืนยัน เสนอร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ         
พ.ศ.2565 ตามร่างเดิม  

คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลวังดิน ไม่มีกรรมการแปร
ญัตติท่านใดเสนอความเห็น ไม่มีกรรมการแปรญัตติท่านใดขอสงวนความเห็น 
และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติในที่ประชุมให้ คงร่างเดิมตามร่างที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังดินเสนอ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 50   
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่าง
เดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ      
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แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมมาการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปร
ญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง    
ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามร่างเดิม พร้อมบันทึกรายงานการประชุม
มายังท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน เพ่ือพิจารณาส่งรายงานให้แก่
สมาชิกสภาเพ่ือทราบและพิจารณาดำเนินการ ต่อไป  ขอบคุณครับ 

 

 4.2 วาระท่ี 3 ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4  4.2 วาระท่ี 3  
ประธานสภาเทศบาลฯ ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทางท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลตำบลวังดินทุกท่าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 76  
ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่   
ที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่
ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมจะทำการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ ขอให้
สมาชิกสภายกมือครับ ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่
ประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4  4.2 วาระท่ี 3 
ประธานสภาเทศบาลฯ ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติขอให้

ท่านยกมือขึ้นครับ เลขาช่วยนับคะแนนครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ครับ 
 

มติในที่ประชุม มีมติ เห็นชอบใหต้ราเป็นร่างเทศบัญญัติ จำนวน 12 เสียง 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติที่ 2/2564 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เป็นเจ้าภาพ (Clusters) 
ต่อไปในรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย (Clusters) ของเทศบาลตำบลวังดิน 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.1  
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 2/2564 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เป็นเจ้าภาพ (Clusters) ต่อไปใน

รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) ของเทศบาลตำบลวังดิน ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเสนอญัตติ       

ขอรับความเห็นชอบให้ เป็น เจ้าภาพ  (Clusters) ต่อไป  ในการรายงาน
ความก้าวหน้า การขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม พ้ืนที่ ในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) ของเทศบาลตำบลวังดิน เพ่ือแจ้งต่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบถึง   
การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลวังดิน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ ตามท่ี สภาเทศบาลตำบลวังดินได้พิจารณามีมติให้ความเห็นชอบญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติขอความเห็นชอบให้เทศบาลตำบลวังดินดำเนินการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในฐานะคลัสเตอร์ของจังหวัดลำพูน (กองสาธารณสุข)  
ตามรายการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3    
ครั้งที่  2 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันอังคารที่  13 สิงหาคม พ.ศ.2562        
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน และตามหนังสือประทับตราอำเภอลี้    
ที่ ลพ 0023.13/2156  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 อ้างถึงหนังสือจังหวัด
ลำพูน ที่ ลพ 0023.3/ว9775 เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพ้ืนที่
ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 
มิถุนายน 2564 แจ้งให้ เทศบาลตำบลวังดินรายงานความก้าวหน้ า           
การขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นฯ โดยให้ระบุความเห็นของสภาเทศบาลตำบลวังดินไว้ด้วย
 เหตุผล ตามที่จังหวัดลำพูน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการ     
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำพูนได้กำหนดให้เทศบาลตำบลวังดินเป็นเจ้าภาพ
การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จำนวน 4  อำเภอ ประกอบด้ วย  อำเภอลี้  อำเภอทุ่ งหั วช้ าง        
อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่อง และต่อมาทางเทศบาลตำบลวังดิน 
ไม่สามารถดำเนินการระบบกำจัดขยะได้ เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องการขอใช้
พ้ืนที่ การยอมรับของประชาชน และปริมาณขยะมีจำนวนน้อย โดยมีเอกชน
บางรายได้เข้ามาติดต่อและมีการศึกษาเบื้องต้นแล้ว แต่ก็ไม่มีการดำเนินการต่อ



๑๐ 
 

 

แต่อย่างใด เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
ประกอบกับทางเทศบาลตำบลวังดินได้มีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้ว และยังไม่ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาล
ชุดใหม่มีนโยบายหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการ
มูลฝอย (Clusters) ในโซนที่รับผิดชอบอย่างไร จังหวัดลำพูนจึงขอความร่วมมือ
ให้รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย
(Clusters) ตามแบบรายงานที่ระบุให้มีการขอทราบความเห็นของสภาเทศบาล
ตำบลวังดินไว้ด้วยว่ามีความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ มีความประสงค์ให้เป็น
เจ้าภาพ Clusters ปรากฏความตามข้อ 6 ของแบบรายงานความก้าวหน้าการ
ขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นฯ  

   ในกรณีที่สภาเทศบาลมีความเห็นชอบ มีความประสงค์ให้เป็นเจ้าภาพ 
Clusters  ต่อไป ให้ระบุการดำเนินการแผนงาน/โครงการอะไร เทศบาล
ดำเนินการเอง จำนวนงบประมาณเท่าไหร่ งบประมาณมาจากไหน มีเอกชน
ร่วมลงทุน จำนวนงบประมาณเท่าไหร่ สถานที่ตั้งในการดำเนินการ ที่ดินที่เป็น
ที่ตั้งแผนงาน/โครงการเป็นของใคร 

   ในกรณีที่ไม่เห็นชอบ ให้เป็นเจ้าภาพ Clusters  ต่อไป ให้ระบุเหตุผล
ว่าเนื่องจากเหตุผลใด 

   ดังนั้น กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน        
จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ ให้ เป็น เจ้าภาพ (Clusters) ต่อไป         
ในการรายงานความก้าวหน้า การขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการ  
มูลฝอย (Clusters) ของเทศบาลตำบลวังดิน ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดิน    
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือจะได้รายงานให้จังหวัดลำพูน ต่อไป 
ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านชาญคณิตครับ 
นายชาญคณิต  มีจี๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชาญคณิต มีจี๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ครับ ตามที่

ท่านนายกได้เสนอญัตตินะครับ ตามหลักการและเหตุผล ผมเห็นเป็นไปตาม
เหตุผลที่ท่านนายกเสนอนะครับ เพราะว่าเราประสบปัญหาเรื่องการใช้พ้ืนที่ 
แล้วก็การยอมรับของภาคประชาชนนะครับ ซึ่งขยะมูลฝอยมันเป็นปัญหาหลัก
ของทุกเทศบาล ดังนั้นผมจึงค่อนข้างเห็นด้วยกับหลักการเหตุผลที่ว่าเทศบาล
ตำบลวังดินของเรานั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการเป็น Clusters หลักของทั้ง 4 
อำเภอได้นะครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 



๑๑ 
 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคณุครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ มีไหมครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที ่5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.1   
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 2/2564 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เป็นเจ้าภาพ (Clusters) ต่อไปใน

รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) ของเทศบาลตำบลวังดิน สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เป็นเจ้าภาพ 
(Clusters) ต่อไป ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือให้ความเห็นชอบให้เป็นเจ้าภาพ (Clusters) ต่อไป 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้เป็นเจ้าภาพ (Clusters) ขอให้ยกมือขึ้น 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบให้เป็นเจ้าภาพ (Clusters) 
เลขานกุารสภาฯ               จำนวน 0 เสียง ไม่เห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง ไม่มี ครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติไม่เห็นชอบให้เป็นเจ้าภาพ (Clusters) ต่อไป จำนวน 12 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะนำเสนอปัญหาของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือนำเสนอ

ให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการแก้ไขก็ขอเรียนเชิญครับ ครับเชิญท่านชำนาญ  
พวงเงิน ครับ 

นายชำนาญ  พวงเงิน   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ พวงเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1        

ท่านประธานครับ ผมมีเรื่องอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกอยากจะให้ทางเทศบาลเนี้ย
ท่านประธานลองหันไปทางด้านหลังรางน้ำนะครบัพอฝนตกลงมามันกระเด็นใส่
นะครับท่านประธาน เรื่องที่สองต้องขอขอบคุณสภาสมัยที่แล้ว ขออนุญาต   
เอ่ยนามนะครับ ท่านพรศรี ฟองคำตัน และท่านนพดล มูลเรือน ที่ได้ร่วมกัน
ผลักดันถนนชุมชนท่าวังผา หมู่ 14 จำนวน 3 เส้น คือ ถนนบุญยจิต ซอย 1 
เชื่อมถนนสุขภิบาลรังสรรค์ ,ถนนมิตรประชา ซอย 4 และซอย 5 ที่ได้ร่วมกัน
ผลักดันตั้งแต่สมัยที่แล้ว และก็จะมีอีกคือสายบ้านนายใจนางผาได้ข่าวว่า    



๑๒ 
 

 

ผอ.กองช่าง บอกว่าภายในต้นเดือนหน้าหรือปลายเดือนนี้ที่จะทำอยู่ประมาณ 
52 เมตร ก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ช่วยกันผลักดันถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้         
เข้ามาแล้วนี้ก็คือผลงานของพวกท่าน โครงการนี้อาจจะมาช้า  แต่ก็มาแล้ว   
นะครับ ขอให้ท่านทราบว่านี้คือผลงานของท่าน ต่อไปถ้าโครงการไหนยัง
หลงเหลืออยู่ผมก็จะมาบอกให้พ่ีน้องชาวบ้านได้รับทราบว่าโครงการสมัยที่แล้ว 
และครั้งต่อไปนะครับ อยากขอให้ทาง ผอ.กองช่าง ได้เร่งทำถนนสายที่บ้าน 
พ่อหลวงสุขกับสายสวนนก เพ่ือจะให้ทันในสมัยนี้ ครับขอขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับ ก่อนอ่ืนก็ต้อง

ขอขอบคุณท่านสมาชิกทั้ ง 12 ท่าน คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน        
และท่านสมาชิกที่เห็นด้วยกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ตามร่างเดิมที่ผมได้เสนอไว้นะครับ แล้วก็ในส่วนของพ่ีน้อง
ประชาชนที่ ได้ติดตามในเรื่องของการทำงาน ในส่วนของท่าน สท.เล็ก        
ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ห่วงใยทุกๆ คนทั้งสมาชิก
เก่าและสมาชิกใหม่ที่ได้ทำงานเพ่ือประชาชนผมยินดีหมดนะครับใครจะมาใน
ยุคสมัยไหนเป็นผลงานของท่านผมก็ชมเชยใครที่ได้ทำมาแล้วก็มีมติผ่านไปแล้ว
ในวาระในโครงการต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนผมยินดีหมด     
นะครับ ผมอยากให้ท่านได้ร่วมในกิจกรรมส่วนนี้ ถ้ามีอะไรท่านก็พูดกันได้เลย
มาในยุคสมัยไหนก็คุยกันได้เลยนั้นคือผลงานของท่าน และมันมาเชื่อมโยงใน
สมัยของผมพอดี ฉะนั้นการทำงานก็ต้องติดตามนะครับ ผมก็ไม่ได้คดิว่ามันเป็น
ผลงานของผม แต่เราต้องตามงาน เพราะถ้าไม่ตามงานก็กลัวงานออกมาไม่ดีก็
ได้ประสานทางกองช่างให้นำเครื่องไม้เครื่องมือที่ เราสามารถตรวจทาน
ตรวจสอบถนนหนทางได้ ไปดูพ้ืนที่จุดนั้นจุดนี้ว่าตรงไหนที่เราสามารถจะขอได้ 
ตรงไหนที่ เราสามารถจะเสริมได้ ตรงไหนที่ เราจะขอยางได้เราก็ขอช่าง         
ณ เวลานั้น เพราะว่าไม่อย่างงั้นช่างเขาก็จะทำผ่านไป ฉะนั้นเราจึงต้องติดตาม
จะอยู่กับยางร้อนๆ ก็ไม่กลัว เพราะเราก็ต้องให้พ้ืนที่ออกมาดี ดูแลทุกจุดทุกมุม 
แต่ที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณทางท่านสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ      
ท่าน สท.เล็ก ท่าน สท.พรศรี และท่าน สท.นพดล รวมถึง สท. เขต 2 ด้วย 
หลายๆ ท่านนะครับที่มีส่วนในการขยับเม็ดเงินในโครงการต่างๆ ในแต่ละเขต
พ้ืนที่ และรวมถึง สท. ใหม่ ด้วยนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม
ร่วมกันก็คงจะมี อีกต่อไป ผมอยากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมทุกกิจกร รม     
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เพราะเราคือคนของประชาชน ประชาชนได้เลือกเราแล้ว ก็อยากให้ทุกท่าน   
มีบทบาทสำคัญทีไ่ปด้วยกันตามนโยบายของผมครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญท่านนภดล ผ่องแผ้ว ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายนภดล  ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ผมได้รับ

เรื่องร้องเรียนจะชาวบ้านมาว่าทางเทศบาลตำบลวังดินได้ก่อสร้างถนนสาย  
สุขภิบาล ซอย 3 ไปกีดขวางทางน้ำทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกมีน้ำขังขอให้
ทางช่างช่วยแก้ไขด้วยครับ แล้วก็ได้รับการร้องเรียนมาว่าพ้ืนที่สาธารณะของ
ทางเทศบาลตำบลวังดินไม่ได้รับการดูแลจากทางเทศบาลขอให้ทางเทศบาลได้
ให้ความดูแลพื้นที่สาธารณะด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับในส่วนของที่

สาธารณะนี้เข้าใจว่าน่าจะมีหลายซอยก็คงจะต้องให้ทางกองช่างได้ไปสำรวจ 
แต่ว่าในส่วนของพ้ืนที่ที่กีดขวางทางน้ำเดี๋ยวขอให้ทาง ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจ้ง  
นะครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายปฐม ปัญญา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายปฐม  ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง ในส่วนเรื่องที่ท่าน   

สท. นภดล ได้สอบถามนะครับ ซึ่งกระผมและรองปลัดได้รับหนังสือและได้ทำ
การตรวจสอบแล้วนะครับ ซึ่งถนนสายนี้นะครับเดิมเป็นถนนลุกรังที่อยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลจะที่ได้ทำการตรวจสอบมานะครับการที่ทางเทศบาลได้ทำ
การก่อสร้างถนน คสล. ไม่ได้ไปกีดขวางทางน้ำนะครับ ขอชี้แจงอย่างงี้นะครับ
คือ นำความว่าเป็นสวนของนายขออนุญาตเอ่ยนามนะครับสวนของนายพิดิษฐ์
ก็แล้วกันนะครับตรงนั้นมันจะมีร่องน้ำเดิมอยู่ ซึ่งมีท่อระบายออกไปที่หน้าสวน
ของนายพิชิตนะครับ เสร็จแล้วสวนข้างๆ สวนของคุณดิษฐ์ได้ถมที่ขึ้นมาทำให้
น้ำตรงนั้นระบายออกไปที่สวนของลุงชิตไม่ได้มันก็เลยมาขังอยู่ตรงบริ เวณนั้น
ซึ่งเข้าไปในสวนของนายพิดิษฐ์เอง ซึ่งได้เข้าไปสำรวจแล้วในขณะนี้นายพิดิษฐ์
ได้แก้ไขเอง โดยการสูบน้ำออกจากบริเวณถนนสาธารณะตรงนั้น ในส่วนนี้ก็ได้
ชี้แจงกับผู้ร้องเรียนแล้วซึ่งทางผู้ร้องเรียนได้แก้ไขเบื้องต้นไปแล้ว แต่เขาได้
แนะนำว่าในอนาคตให้เราทำท่อระบายน้ำส่งลงน้ำลี้ ซึ่งทางเทศบาลไปดูพ้ืนที่
แล้ว ถ้าจะเอาลงมาทิ้งที่ เดิมคงจะมีปัญหาแน่ เพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคล    
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ของเขาอยู่  ซึ่งร่องน้ำเดิมจากธรรมชาติจริงๆ มันไหลไปตรงนั้นนะครับ        
ถ้าเราไปทำให้มันดี และส่งน้ำไปพ้ืนที่ข้างๆ มันจะเกิดผลเสียกับเราอย่างยิ่ง   
ซึ่งไม่อยากจะให้ทำตรงนั้น แต่ถ้าในอนาคตมีงบประมาณพออยู่เราก็จะทำ   
ท่อระบายน้ำส่งลงไปน้ำลี้ ขอเรียนชี้แจงอย่างงี้ครับผม 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีอีกไหมครับ เชิญท่านสมชายครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายสมชาย  ฉิมบุญ   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสมชาย ฉิมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 มีเรื่อง

ร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในพ้ืนที่ รอบๆ ตลาดนะครับ       
เรื่องห้องน้ำหลังธนาคารออมสินซึ่งก่อนหน้าที่ผมจะได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภา
ผมก็ได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าชุมชนในเรื่องของแผนพัฒนาห้องน้ำซึ่งกระผมก็
ได้รับการร้องเรียนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเราเข้าไปในพ้ืนที่ห้องน้ำ
ของเทศบาลตอนนี้มีท่อประปาแตกนะครับ และในส่วนของโถฉี่ก็ส่งกลิ่นเหม็น
ซึ่งผมเองก็ได้เข้าไปดูพ้ืนที่ในทุกๆ สัปดาห์ ซึ่งมีข้อกังวลว่าประชาชนที่เข้ามาใช้
ค่อนข้างที่จะเดือดร้อน และรู้สึกว่าไม่มีการปรับปรุงพัฒนาตั้งแต่ที่ร้องเรียนไป
นะครับ ผมก็อยากฝากทางผู้บริหารนะครับ ซึ่งในส่วนของงบประมาณรายจ่าย
ในปี พ.ศ.2565 ผมก็เห็นว่าโครงการที่จะปรับปรุงผมก็อยากจะให้นำเข้าที่
ประชุมเป็นลำดับต้นๆ ซึ่งในส่วนของนายกเองก็มีโครงการที่จะพัฒนาตลาดให้
เป็นตลาดโมเดิร์นเทรดในส่วนของความสะอาดซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหน้าเป็นตา
สำหรับตลาดลี้ของเราซึ่งผมอยากฝากทางผู้บริหารครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศร ี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับ ก็ขอขอบคุณ 

ท่านสมาชิก สท.เต๋า นะครับ ที่ได้พูดประเด็นเรื่องห้องน้ำในส่วนของตรงนี้ผมก็
ได้สั่งการให้ทางกองช่างและกองสาธารณสุขได้ไปดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ
ข้างร้านสอางทิพย์ก่อนเลยนะครับ ตอนนี้ทำไปได้ทั้งหมด 4 ห้อง นะครับ 
เปลี่ยนจากชักโครกเป็นคอห่านแบบนั่งยองนะครับ เพราะว่าถ้าสังเกตหลายๆ 
ครั้ง ถ้าเรามีในส่วนของชักโครกจะเกิดการขึ้นไปนั่งยองๆ บนชักโครกอีกทีหนึ่ง 
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าห้องน้ำสาธารณะส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยนั่ง      
ชักโครก เพราะว่ากลัวเรื่องของความสกปรก เรื่องของเชื้อโรค ก็เลยจำเป็นต้อง
เปลี่ยนจากชักโครกมาเป็นคอห่าน ยกเว้นห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
เรายังคงชักโครกไว้อย่างละห้องนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ ณ เวลานี้ในส่วน
ห้องน้ำข้างสอางทิพย์น่าจะเสร็จภายใน 1 – 2 วันนี้ ในส่วนของห้องน้ำที่เป็น
แบบคอห่าน เพ่ือปรับให้เข้ากับลักษณะการใช้ของพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับ



๑๕ 
 

 

ประโยชน์นะครับ เพราะว่าถ้าเราจะใช้ในแบบของชักโครกมันจะเจอปัญหา
เยอะมันไม่เหมือนอยู่ในบ้านหรือในห้าง เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ ดูแลทำความ
สะอาด ส่วนห้องน้ำหลังธนาคารออมสินตอนนี้ก็ทำไปในส่วนห้องน้ำหญิงอยู่   
2 ห้อง นะครับ แต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือน้ำมันกดไม่ลงราดไม่ลงจำเป็นที่จะต้อง
หาวิธีว่าจะทำยังไงให้น้ำมันลาดลง เพราะในพ้ืนที่ห้องน้ำข้างร้านสอางทิพย์เรา
ได้ตรวจสอบพบสิ่งต่างๆ เยอะแยะมากมายในชักโครกนะครับทำให้เวลา     
กดน้ำมันจึงไม่ลงนะครับ ฉะนั้นจึงต้องหาวิธีการในการบอกพ่ีน้องประชาชนว่า
การที่เราจะทิ้งอะไรลงในชักโครกหรือคอห่านมันจะทำให้เกิดปัญหาตามมา
เหมือนก่อนหน้านี้นะครับ ส่วนห้องน้ำด้านหลังออมสินจะดำเนินการต่อไปครับ 
เดี๋ยวขออนุญาตให้ทาง ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจ้งครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายปฐม ปัญญา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายปฐม  ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง ผมขอชี้แจ้งอย่างงี้   

นะครับว่าการที่ทางเทศบาลตำบลวังดินได้ทำห้องน้ำสาธารณะขึ้นมาเพ่ือ
บริการประชาชนนะครับ แต่การที่เขียนแบบออกมามันมี พ.ร.บ. ของห้องน้ำ
สาธารณะอยู่ซึ่งทางจังหวัดได้มาตรวจของเราทุกปีนะครับ ที่นี้ตามนโยบายของ
ท่านนายกอยากจะเปลี่ยนจากชักโครกมาเป็นแบบนั่งยองเราก็สามารถทำได้ 
แต่จริงๆ ห้องน้ำของเราก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ที่ทำออกมานะครับ ในความคิดของผม
นะครับมันอยู่ที่คนใช้ เราน่าจะไปรณรงค์ให้พ่ีน้องประชาชนรู้จักการใช้ห้องน้ำ
ให้ถูกวิธีดีกว่านะครับ ไม่งั้นเราก็ต้องมาซ่อมแซมอย่างนี้นะครับ เหมือนที่ผมได้
ทำการเปลี่ยนชักโครกใหม่พอตอนเย็นไปตรวจสอบดูปรากฏว่าสายน้ำดีหายไป
แล้วนะครับ มันถูกใช้ไม่เหมือนห้องน้ำที่บ้านเรานะครับ เราต้องไปปลูก
จิตสำนึกให้คนใช้ก่อนอันที่ซ่อมก็ซ่อมได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันเหม็นมันอึดขึ้น
มานะครับ ท่านนึกสภาพเหมือนก่อนนะครับมันเป็นหนองน้ำเดิม ถ้าเราใช้    
ถังแซทแบบห้องน้ำหลังธนาคารออมสิน ถังแซทแค่ 1 คิว มันก็ระบายไม่ทันกด
ชักโครกทีมันก็ใช้น้ำ 6.5 ลิตร บางครั้งผู้หญิงก่อนจะนั่งก็กดไปแล้ว 1 ที     
พอทำภาระกิจเสร็จกดอีกทีก็ปรากฏว่าน้ำ 13 ลิตร ลงไปในถังแซทอันเดียว 
ทางเทศบาลจึงไปเปลี่ยนจากถังแซทเป็นถังซึม ตอนนั้นนโยบายของท่านนายก
คนเดิมให้เปลี่ยนเป็นถังซึมพอเปลี่ยนเป็นถังซึมก็เหมือนเดิมอีก เพราะน้ำใต้ดิน
มันมีอยู่แล้วมันไม่รู้ซึมไปทางไหนจะระบายออกสาธารณะก็อย่างว่านะครับทาง
หลวง ทางหมู่ 4 เขาก็มีปัญหา ก็เลยแนะนำทางสาธารณสุขถ้ามันกดไม่ลง
จริงๆ มันจะมี 2 อย่าง ก็คือน้ำจากถังซึมมันเต็มมันอึด เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณ
เนี้ยมันเป็นหนองน้ำอยู่แล้ว อย่างที่ 2 การใช้ห้องน้ำอย่างที่ท่านนายกได้      



๑๖ 
 

 

นำเรียนนะครับมีสิ่งต่างๆ ในชักโครก คือต้องไปทำการสูบบ่อยๆ ดีกว่านะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีอีกไหมครับ เชิญท่านชาญคณิตครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายชาญคณิต  มีจี๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชาญคณิต มีจี๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 มีเรื่อง

ร้องเรียนผมขอลำดับความสำคัญอย่างงี้นะครับในลำดับความสำคัญที่ผมดูแล
อยู่คือเรื่องของประปานะครับซึ่งในทางชุมชนท่าวังผา ชุมชนสันลมจอย     
และชุมชนม่วงคำ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ในส่วนนี้ก็อยากจะขอให้
ทางเทศบาลตำบลวังดินได้พิจารณางบหน้าในการจัดทำระบบประปานะครับ 
ส่วนเรื่องที่  2 เรื่องของถนนที่กำลั งจะมีงบประมาณในการจัดทำ คือ        
ถนนพหลโยธิน ซอย 3 เชื่อมซอย 4 บริเวณใกล้ๆ โรงเหล้าหรือว่าหน้าบ้าน   
พ่ีใจ คือทราบว่าจะมีการทำอยู่แล้ว แต่ว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องหลุมลึกนะครับ
ประมาณ 80 ซม. ถึง 1 ม. หลุมลึกพอสมควรและเป็นช่องแคบ ดังนั้น      
ทางชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงต้องการแค่ว่าถ้ามันยังใช้การไม่ได้ขอให้นำเชือก   
หรืออะไรไปกั้นไว้ไม่ให้ผ่าน เพราะมันอันตรายและไหล่ทางก็ทรุดนะครับ       
ก็ตามที่กองช่างได้บอกว่ามีงบทำอยู่แล้วแต่ช้าหน่อย ในเบื้องต้นจึงอยากให้นำ
อะไรไปกั้นไว้ก่อน เพราะชาวบ้านตกหลุมกันบ่อย เนื่องจากไม่ชำนาญพ้ืนที่   
นะครับ ผมขอฝากไว้ 2 เรื่อง ครับท่านประธาน ขอขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับ ขออนุญาตเอา

เรื่องของน้ำประปาก่อนในส่วนของหมู่ 14 นะครับ ต้องนำเรียนก่อนว่าผมเข้า
มาในครั้งนี้ผมจะทำเรื่องของน้ำประปาให้ใสสะอาด น้ำไหลแรง น้ำแตก น้ำรั่ว 
น้ำมีสีคล้ำเมื่อไรผมและที่ปรึกษาจะประสานกันตลอดให้ในส่วนของกองประปา
รีบดำเนิ นการทันที  เพ่ื อแก้ปัญ หาให้ประชาชนโดย ฉับพลันนะครับ         
เพราะผมถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนและอีก 5 – 6 เดือนข้างหน้านี้นะครับ 
ก็จะเข้าสู่หน้าร้อนหน้าแล้ง ผมก็ดำเนินการคิดวิธีการหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนของการขอพ้ืนที่น้ำประปาจากอ่างแม่ยางงัวก็ดีหรือฝายหนองแมวก็ดี  
ก็ได้มีการเจรจากันนะครับ แต่จะติดปัญหาส่วนหนึ่งจากชาวบ้านที่เป็นผู้ใช้น้ำ 
นะครับ ก็เลยคิดวิธีการจากขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ วิธีจากพ่อหลวงคิด   
นะครับ ท่านได้แนะนำว่าในส่วนของพ้ืนที่ที่อยากให้เทศบาลดำเนินการก็คือ   
ในส่วนของด้านล่างของอ่างแม่ยางงัวมันมีฝายอยู่นะครับ ซึ่งน่าจะเป็นพ้ืนที่ที่
เราสามารถจะบริหารจัดการน้ำได้ ซึ่งผม ที่ปรึกษา และผอ.กองช่าง เดินทางไป



๑๗ 
 

 

ที่ค่ายกองพันพัฒนาที่ดอยหล่อนะครับ เพ่ือที่จะไปติดต่อเครื่องจักร เครื่องกล
ต่างๆ ของทหารเข้ามาช่วยในการที่จะดำเนินการฝังท่อ ขุดรอกพ้ืนที่ต่างๆ 
เพ่ือที่จะเอาน้ำในส่วนนั้นมาใช้ในการผลิตน้ำประปาของเทศบาล เพราะว่าถ้า
เราจะใช้ในลักษณะของการตั้งงบประมาณมันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวหลาย
ล้านนะครับ แต่นี่เราอาศัยทหารจากกองพันพัฒนาที่จะเข้าช่วยเหลือในส่วน
ของเครื่องจักร ในการติดต่อประสานงานต่างๆ ทางนู้นก็ยินดีที่จะเข้าช่วยเหลือ 
ส่วนรายละเอียดผมจะขอให้ช่างป๋องได้อธิบาย รวมถึงเรื่องถนนที่เสียหายด้วย
ครับ ขอเรียนเชิญช่างป๋องครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายปฐม ปัญญา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายปฐม  ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง ผมขอตอบคำถาม    

ข้อซักถามข้อที่ 1 ก่อนนะครับ เรื่องประปาของเทศบาลอาจถึงประปาอันเดิม
ของเราก่อนนะครับ เมื่อก่อนเราจะผลิตน้ำประปาได้อยู่ประมาณสูงสุด 900 
คิวต่อวัน แต่ทีนี้ประปาของระบบวังดินจากระบบจริงๆ ใช้ได้ไม่เกิน 6 เดือน 
แต่ทีนี้เรามีพอความเจริญเข้ามามันก็ทำให้มีบ้านพัก ร้านอาหาร ซึ่งเขาก็มา  
ขออนุญาตใช้น้ำ ทำให้การจ่ายน้ำของเราก็ต้องสูงขึ้นจากที่ไม่เกิน 600        
ก็กลายเป็น 1,400 – 1,500 ทำให้การบริหารจัดการน้ำยากนะครับในเรื่อง
ของน้ำดิบ ส่วนในเรื่องสถานที่ผมเคยของบโครงการเข้ามานะครับประมาณ   
2 – 3 ปีที่ผ่านมา ก็ได้ทุกตัวนะครับ ซึ่งมันก็เป็นการแบ่งประปาของเทศบาล
ออกไป ซึ่งทุกวันนี้นะครับที่มันยังพอเลี้ยงตัวเองได้ก็พอมีระบบประปาเพ่ิม
ขึ้นมาอีกประธาณ 3 – 4 จุด ที่นี้ประปาตรงนี้นะครับที่ผมสังเกตดูหมู่ 4 
ตอนนี้ค่อยยังชั่วหน่อย แต่หมู่ 14 ก็ยังมีหนักอยู่ขึ้นโซนข้างบนก็ได้ไปคุยกับ 
สท. ทั้งหมู่ 14 ก็คิดว่าอยากจะหาที่ไว้ก่อน ขนาดพ้ืนที่ 20x20 ม. จะด้วย   
วิธีใดก็ตามให้มันเป็นโฉนดออกมา แล้วเรื่องการเสนอของบประมาณมันพร้อม
อยู่แล้วครับ การเสนอของบประมาณเขาจะฟิคไว้อย่างเดียวนะครับว่าที่ดิน   
ถ้าไม่ใช่ที่สาธารณะประโยชน์หรือว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ มันหมดสิทธิ ทั้งๆ   
ที่ช่องส่งมันมีมากมายยื่นไปยังไงก็ได้ แต่ของเรามันติดเรื่องของที่ดิน ถ้าเราไม่มี
ที่ดินมันลำบากนะครับก็อย่างที่ผมได้คุยกับท่าน สท. ไว้นะครับ ถ้าที่ดินมัน
พร้อมเอกสารก็พร้อมส่ง ส่วนเรื่องประปาหมู่บ้านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับมอบ
เดี๋ยวผมจะดำเนินการสำรวจยังไงมันก็จะมีช่องทางส่งขอจากภัยแล้งนะครับ 
มันก็จะเอางบจากจังหวัดมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่ยังไม่ได้เป็นของ
เทศบาลตำบลวังดินที่รับมอบมาจาก ทต.ลี้ เดี๋ยวยังไงมันก็มีช่องส่งเดี๋ยวเราก็
มานั่งคุยกันว่าอย่างบ้านหมู่ 4 มีกี่จุดๆ นี้จะต่อเติมอะไรเราไปส่งช่องของ    
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ภัยแล้งดีกว่าครับ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องถนนนะครับ ผมเรียกง่ายๆ ว่าซอยบ้าน
หมออ๊ิดนะครับ คือเมื่อก่อนเป็นถนนร่องน้ำเดิมสมาชิกชุดก่อนก็ได้ให้ผม
ดำเนินการถม โดยเอาเศษหินไปถมก่อนแล้วเอาลุกรังทับก็ได้ดำเนินการ    
เสร็จสิ้นไป เรื่องน้ำนี้มันยังมีร่องน้ำเดิมอยู่เมื่อวันก่อนก็ทรุดและตอนที่สินทวี
มาปูยางผมก็ได้ขอรถบดอัดทำการบดอัดก่อนส่วนเรื่องการก่อสร้างถนนสายนี้
นะครับก็ไม่น่าจะเกินต้นเดือนกันยายนก็ลงมือก่อสร้างได้ โดยที่การทำอีกทีก็
ต้องถมลุกรังเข้าไปอีก ซึ่งที่เราทำครั้งก่อนคือปูทางไว้ก่อน ครับผมขอกราบ
เรียนชี้แจ้งอย่างงี้ครับท่าน 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีอีกไหมครับ เชิญท่านสันติครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายสันติ  ธรรมสุภา   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสันติ ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ครับใน

ส่วนของชุมชนบ้านลี้เองกระผมซึ่งเป็นคณะกรรมการของหมู่บ้านขอขอบคุณ
ทางเทศบาลตำบลวังดิน นายก ท่านปลัด และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบล   
วังดินไม่ว่าจะเป็นหมอโชค ท่านปฐม ปัญญา เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังดิน
ทุกท่าน ซึ่งที่ทางอำเภอลี้ได้ให้ทางชุมชนบ้านลี้เป็นตัวแทนของทางอำเภอใน
การประกวดตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่  ในวันที่ 16 
สิงหาคม ที่ผ่านมานะครับ ซึ่งในส่วนนี้เองทางชุมชนบ้านลี้ก็ขอขอบคุณมายัง
เทศบาลตำบลวังดินนะครับที่ทางหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนงานของทางอำเภอที่ได้รับมอบหมายมาจนสำเร็จลุล่ วง 
ไปด้วยดีในการนี้ทางผู้นำหมู่บ้านทางผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่าน
ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลมาเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์และมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ที่เทศบาลดูแลอยู่ก็ขอขอบคุณทางเทศบาล ผู้บริหาร 
ที่ช่วยให้ชุมชนบ้านลี้ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากอำเภอสำเร็จไปได้ด้วยดี 
ขอขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีอีกไหมครับ เชิญท่านชาญคณิตครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายชาญคณิต  มีจี๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชาญคณิต มีจี๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ผมขอ

อนุญาตฝากอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานครับ เนื่องจากว่าทางกรมทางหลวง
ได้ทำถนน 4 เลน นะครับตอนนี้กำลังทำอยู่และแนวโน้มที่นายกได้ทราบว่า
ตอนนี้การทำระบบรางระบายน้ำผ่านถนนพหลโยธินสาย 106 ตอนนี้เริ่มมี
ปัญหากันแล้วนะครับว่าต้องทำฝังท่อและมีรางระบายน้ำซึ่งกว้างพอสมควรซึ่ง
มันไม่สมเหตุสมผลในการทำในส่วนของเทศบาลที่เป็นย่านเศษฐกิจประชาชน
ต้องมีการจอดรถเพ่ือลงไปซื้อของซื้ออะไรกันจึงขอฝากท่านประธานไปยังฝ่าย
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บริหารให้ติดต่อทางกรมทางหลวงให้ทำยังไงก็ได้ให้มันเหมาะสมกับพ้ืนที่     
ของเรา ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับ อย่างที่ท่านได้พูด

ถึงประเด็นกรมทางหลวงมันเกี่ยวเนื่องกับหมวดการทางและแขวงการทาง   
ผมต้องยอมรับว่าติดต่อเจรจากันหลายรอบทีเดียวกับผู้ใหญ่บ้าน กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพราะผมบอกแล้วว่าในส่วนของแบบผมสอบถามกับ
ทางหัวหน้าช่างเขาว่าในแบบจริงๆ ท่อที่ต้องนำมาวางมันมีขนาด 60 ซม.   
80 ซม. หรือ 1 ม. ถ้าช่างบอกว่า 60 ซม. มันน่าจะผิดพลาดไหม ทางหลวง
นะครับมันเชื่อมต่อจากเทศบาล จากครัวน้ำพุ ร้านภูคำ แล้วในเขตเทศบาลมัน
หน้าจะเป็นรางฟุตบาทด้วยซ้ำไป แต่ถ้าจะเป็นรางเปิดแบบที่บ้านพระธาตุ    
ห้าดวงก็จะไม่ว่าอะไร แต่อย่างน้อยให้มีความชัดเจนว่าท่อที่ท่านจะวางมันกี่
เมตร กว้างเท่าไร ปรากฏว่าความจริงที่ไปเห็นคือ 60 ซม. ครับและ 60 ซม. 
ในพ้ืนที่ทางหลวงมันเป็นไปได้หรือครับ ผมก็สอบถามหัวหน้าช่างที่มาคุมงาน
เนี้ยนะครับว่าให้ข้อมูลผมหน่อย ผมกับที่ปรึกษาได้ติดต่อหัวหน้าแขวงทาง
ลำพูนว่ามันเป็นไปได้หรือท่านที่จะเอาท่อ 60 ซม. มาไว้ที่ทางหลวงแบบนี้แล้ว
มันจะเชื่อมกันยังไงล่ะครับ เมื่อท่อที่มาจากทางครัวน้ำพุและร้านภูคำเป็นท่อ  
1 ม. เขาบอกว่าในพ้ืนที่ที่มันเรียบอยู่แล้วแน่นอยู่แล้วก็จะไม่มีการขุดรางเปิด
หรือวางท่อนอกจากจะมีประชาชนร้องขอ ปัจจุบันที่เราเห็นก็คือวางแค่ซอยที่
เข้าไปในหมู่บ้านแค่นั้นเองนะครับ 8 ท่อประมาณนี้ เป็นท่อ 60 ซม. นะครับ 
โดยไม่มีการขยับขยาย นอกจากประชาชนร้องขอและเก็บค่าบริการจากผู้ร้อง
ขอเอง นะครับ ผมก็เลยสอบถามว่ามันต่างจากที่ห้าดวงยังไง เขาบอกว่าตรง
นั้นเครื่องจักรเครื่องกลผู้รับเหมาเขารายใหญ่ แต่ปัญหามันเกิดตรงนี้แล้วจะให้
ตามแก้ยังไงในเมื่อพ่ีน้องประชาชนเขาเดือดร้อนเวลาฝนตกน้ำหลากน้ำไหลมา
จะทำยังไง ท่อที่นำมาใส่ก็ไม่ตรงกัน ถ้าในอนาคตใครจะนำท่อมาใส่มันก็ต้อง 
รื้อทั้งหมดเลยนะครับ ผมก็เลยสอบถามว่าทำไมไม่ทำตามสัญญา เขาก็บอกว่า
ในสัญญามันเป็นแบบนี้ ผมก็เลยคุยกับที่ปรึกษาว่าจำเป็นที่จะต้องเข้าไปคุยกับ
หัวหน้าให้มันชัดเจนกว่านี้ไหม โรงเรียนอัยยสิริก็เดือดร้อนครับ เพราะใน
สัญญาไม่ได้บอกว่าให้ขุดหรือวางท่อ แต่ถ้าทาง ผอ. ของโรงเรียนอัยยสิริ
ต้องการที่จะวางท่อก็แจ้งเขาได้เลยเขาพร้อมที่คำนวณและจัดหาท่อและขุดวาง
ให้ แต่ก็เป็นแค่ท่อ 60 ซม. นะครับ ไม่ใช่ท่อ 1 ม. เนี้ยคือปัญหานะครับ 
เพราะความจริงแล้วความรับผิดชอบมันอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของเรา    
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แต่มันอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเราๆ ก็ต้องดูแลนะครับ ยังไงเรื่องนี้ผมก็จะต้องไป
ดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ ขอนำเรียนไว้เท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีอีกไหมครับ เชิญท่านสันติครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายสันติ  ธรรมสุภา   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสันติ  ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน  เขต 2          

ท่านประธานสภาครับผมเห็นด้วยนะครับกับท่านชาญคณิต มีจี๋ ที่ได้เล็งเห็นถึง
ปัญหาที่กรมทางหลวงเขาขยายถนนให้เป็น 4 เลน ในบริเวณพ้ืนที่ของหมู่ 14 
บ้านวังดินใหม่ ซึ่ งในส่วนของกระผมเองตามที่ท่านนายกได้อธิบ ายถึง        
แนวทางแก้ไขต่างๆ ในส่วนตัวกระผมอยากจะให้ผู้บริหารดำเนินการติดต่อ  
กรมทางหลวงให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้รับเหมาเขาจะย้ายออกจากพ้ืนที่นะครับ 
เพราะถ้าเขาย้ายออกไปจากพ้ืนที่หมู่ 14 แล้วเกิดประชาชนในพ้ืนที่มีปัญหาใน
เรื่องของการระบายน้ำที่ไม่วางแผนถึงอนาคตผมจึงอยากให้ดำเนินการอย่าง
เร่งด่วน และในส่วนของพ้ืนที่หมู่ 15 บ้านพระธาตุห้าดวง ผมอยากจะเพ่ิมเติม
นะครับจากการที่ได้มีการวางท่อเชื่อมในซอยต่างๆ การขุดรางระบายน้ำแบบ
เปิด ในส่วนของกระผมเองที่ได้ดูปัญหาในพ้ืนที่นะครับ ส่วนใหญ่แล้วราง
ระบายน้ำแบบเปิดจะทำให้พ้ืนที่ด้านข้างค่อนข้างที่จะสูงทำให้เป็นอันตรายต่อ
พ่ีน้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น หรือแม้แต่ผู้สัญจรไปมา มันไม่มีอะไร
ที่ชัดเจนว่าจุดไหนเป็นทางแยก ทางร่วม ตรงไหนเป็นรางแบบเปิด เพราะว่า 
ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันจะเป็นปัญหาใหญ่ เพราะมันค่อนข้างที่จะลึกมาก
บางจุด ยังไงก็ขอฝากท่านนายกด้วยนะครับ ถ้าประสานเรื่องแนวทางถนนใน
พ้ืนที่หมู่ 14 ได้ก็ฝากของหมู่ 15 ด้วย ว่าจะทำยังไงให้มันมีรั้วรอบขอบชิด 
ขอให้ท่านผู้บริหารพิจารณาจุดนี้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศร ี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับ ในส่วนของบ้าน

พระธาตุห้าดวงนะครับ ต้องยอมรับว่าผลงานอยู่ ในระดับที่ดีพอสมควร       
แต่บังเอิญรางค่อนข้างจะลึกตามที่ท่าน สท. ได้พูดมานะครับ ผมเห็นแล้ว    
นะครับว่ามีรถไปตกรางนะครับซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่เรานะครับ แล้วในส่วนทาง
ปั๊มคอสโม่ไปทางร้านของพ่อหลวงสามารถค่อนข้างที่จะลึกมาก เดี๋ยวส่วนนี้ก็
ต้องพูดคุยกันอีก เพราะงานรับเหมาก็คงจะเสร็จอีกไม่นานนี้นะครับ เดี๋ยวยังไง
จะนำเรื่องนี้แจ้งให้ทางแขวงการทางลำพูนครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  






