
     
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันจันทร์ที ่30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดินชั่วคราว  

(อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน) 

....................................................................................................................................  
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. นางพิสินี    ผดุงสินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
8. นายสันติ    ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
9. นายสุรศักดิ์    ยะป้อม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
10. นายชำนาญ    แว่นแจ้ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
11. นายสุทิน    มหาวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
12. นายวิชัย   วงค์บุญมา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังดิน  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมชาย    ฉิมบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1  (ลากิจ) 

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 
11. นายวรวุฒ ิ  เสนาวารี นักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ 
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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 วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล    
ตำบลวั งดิ น สมั ยประชุ มสามัญ สมั ยที่  2 ครั้ งที่  3 ประจำปี  พ.ศ. 2564                         
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล       
ตำบลวังดินชั่วคราว (อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน) ในการประชุม
สภาครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)    

อย่างเคร่งครัด สภาเทศบาลตำบลวังดินมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน    
ลากิจ จำนวน 1 ท่าน คือ ท่านสมชาย ฉิมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
ขณะนี้ตรวจนับองค์ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมจำนวน 11 ท่าน      
องค์ประชุมครบแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดินขึ้นแท่น
ประจำตำแหน่งพร้อมทั้งเปิดและดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3 
ประจำปี พ.ศ. 2564  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : กราบสวัสดีท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลตำบลวังดิน ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล  

ตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564      
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลวังดินชั่วคราว (อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน) ก่อนที่จะมีการ
ประชุมขอให้ท่านเลขาฯ ได้อ่านประกาศ ครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ ตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 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
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547         
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 23 จึงประกาศ
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  3           
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ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลวังดินชั่วคราว (อาคารอเนกประสงคส์ำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน) 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
นายเชาว ์ วงศ์ศรีใส  ประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  
     วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

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

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 สมาชิกท่านใดต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมในส่วนรับรองรายงานการประชุมในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญ
ครับ ครับเชิญท่านนายกครับ 

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

กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 16 บรรทัดที่ 9 นับจากล่าง    
ขึ้นบนนะครับจากคำว่า “เฉียบพลัน” ขอแก้ไขเป็น “ฉับพลัน” นะครับ ต่อไป
ขอแก้ไขในหน้าที่ 19 บรรทัดที่ 8 นับจากล่างขึ้นบนจากคำว่า “ก็มาตรงกัน” 
แก้ไขเป็น “ก็ไม่ตรงกัน” นอกเหนือจากที่ขอแก้ไขไปแล้วนั้นก็ให้เป็นไปตาม
รายงานการประชุมครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ก่อนที่จะมีการลงมติรับรองการแก้ไขถ้อยคำ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอให้ทางเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ลากิจ จำนวน 1 ท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน

ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำของ 
เลขานุการสภาฯ               ฝ่ายบริหาร  จำนวน 11 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำของฝ่ายบริหาร จำนวน 11 เสียง  
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นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้ามีก็ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้เลยครับ เชิญท่านวิไลวรรณครับ 
นางวิไลวรรณ  ตัณฑเจริญกิจ   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันนางวิไลวรรณ ตัณฑเจริญกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1    

จะขอเพ่ิมเติมหน้าที่ 13 บรรทัดสุดท้ายค่ะ ที่ว่า “ถ้าจะเอาลงมาทิ้งที่เดิมคง
ของจะมีปัญหาแน่” ข้องใจคำว่า “ของ” ควรตัดออกหรือว่าคงไว้คะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ขอย้ำเลขหน้าอีกทีครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางวิไลวรรณ  ตัณฑเจริญกิจ   : หน้าที่ 13 บรรทัดสุดท้ายค่ะ ตรงคำว่า “ถ้าจะเอาลงมาทิ้งท่ีเดิมคง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ของจะมีปัญหาแน่” ควรตัดคำว่า “ของ” ออกหรือเปล่าคะ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : เดี๋ยวขออนุญาตนำเรียนท่านวิไลวรรณนะครับ ในส่วนนี้จะเป็นคำพูด 
ประธานสภาเทศบาลฯ ของท่านปฐม ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับ    

ท่านปฐมครับ ท่านจะยืนยันคำพูดเดิมหรือจะเปลี่ยนตามที่ท่านวิไลวรรณ
แนะนำครับ หน้าที่  13 บรรทัดสุดท้ายครับ  ก่อนที่ท่ านปฐม ปัญญา           
จะชี้แจง ขออนุญาตให้ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุม เรื่อง การรับผิดชอบ
คำพูดในรายงานการประชุมนะครับ   

นายปฐม ปัญญา   : ขออนุญาตนะครับท่านประธาน ในส่วนคำพูดของกระผมขอตัดคำว่า 
ผู้อำนวยการกองช่าง “ของ” ออกนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดรับรองคำพูดที่ท่านปฐม ปัญญา 
ประธานสภาเทศบาลฯ ตัดออกก็ขอให้ยกมือขึ้นครับ ขอให้ท่านเลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบการแก้ไขถ้อยคำ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 11 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำของฝ่ายบริหาร จำนวน 11 เสียง  
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวขอให้ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับคำพูดของ 
ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกที่ปรากฎอยู่ในรายงานการประชุมว่ามันเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละท่าน

ขอบคุณครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ในวาระของการพิจารณารายงานการประชุมผู้ที่มีสิทธิ์ เสนอ 

ขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมจะต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ที่มีรายชื่อตรง
ข้อความที่ได้ให้ไว้ในการประชุมที่ผ่านมาครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ในวาระนี้มีอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ เชิญท่านสันติครับ 
 



๕ 
 

 

นายสันติ  ธรรมสุภา   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสันติ ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขออนุญาต

แก้ไขข้อความในหน้าที่ 20 บรรทัดที่ 17 นับจากล่างขึ้นบนจากข้อความที่ว่า 
“รางระบายน้ำแบบเปิดจะทำให้พ้ืนที่ด้านข้างค่อยข้างที่จะสูง” ขอแก้ไข  
“ค่อยข้าง” เป็น “ค่อนข้าง” ครบั ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบที่ท่านสันติขอแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาลฯ ข้อความก็ขอให้ยกมอืขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบ จำนวน 11 เสียง ครับ  
เลขานุการสภาฯ                
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำของฝ่ายบริหาร จำนวน 11 เสียง 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดต้องการที่จะแก้ไขข้อความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นไหนขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ลากิจ จำนวน 1 ท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน

ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ผ่านมา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564    

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 11 เสียง 
 

มติในที่ประชุม มีมติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน 11 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายเชาว์  วงศ์ศรใีส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติที่  3/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ     
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออก ประจำปีงบประมาณ 
2564 (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.1 ญัตติที่ 3/2564 
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลา   
เข้าออก ประจำปีงบประมาณ 2564  (สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชิญฝ่ายบริหาร
ครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลา  
เข้าออกงาน ประจำปี พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

   หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  ข้อ 27  การโอนเงิน
งบประมาณ รายจ่ าย ใน งบลงทุ น  โดยการโอน เพ่ิ ม  โอนลด ที่ ท ำให้          
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   เหตุผล เนื่องจากด้วยการลงชื่อมาและเวลากลับในปฏิบัติราชการใน
สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังดิน ยังมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติที่มีการลงเวลาคลาดเคลื่อนไม่ตรงความเป็นจริง ฝ่ายอำนวยการ    
สำนักปลัดเทศบาล จึงขอเสนอว่าเห็นควรจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ    
จำนวน 1 เครื่อง มาใช้ในการตรวจสอบเวลามาและเวลากลับในปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครู ลู กจ้างประจำ และพนักงานจ้าง         
ของเทศบาลตำบลวังดิน เพ่ือให้ความถูกต้อง และเกิดมาตรฐาน และความเที่ยง
ธรรมในการลงชื่อมาและเวลากลับในปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังดิน 
และเป็นส่วนหนึ่ งของการพิจารณาขั้ น เงิน เดือนของพนักงานเทศบาล  
ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล 
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 รายการที่ 1 
 โอนลดจาก 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
งาน  บริหารทั่วไป 

         แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งบ  งบดำเนินงาน 

  หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ชื่อโครงการ โครงการงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว 

กาชาดเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวกาชาด เช่น 
ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ 

    งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  
100,000.- บาท 

    โอนลด  จำนวน 9,900.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 90,100.- บาท 
   โอนเพิ่ม 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
งาน   บริหารทั่วไป 

      แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
งบ   งบลงทุน 

 หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 รายการ/โครงการ เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลา   

เข้าออกงาน 
 เหตุผลการโอน  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 คำชี้แจง   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกน 

ลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  
สำหรับใช้ในงานบริหารงานทั่วไป  ดังนี้ 
1. รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
2. สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 

รายการ 
3. หน้าจอ LED 
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4. สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 
5. มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลา

ทำงาน 
6. ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 

งบประมาณตั้งไว้ 0.- บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
    โอนเพิ่ม  จำนวน 9,900.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 9,900.- บาท 

     รวมโอนเพ่ิม จำนวน 1 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,900.-  
บาท 
ดังนั้น  ข้าพเจ้านายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน       

จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ลากิจ จำนวน 1 ท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน

ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.1   
ประธานสภาเทศบาลฯ ญั ตติ ที่  3/2564 เรื่ อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ื อตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่                    

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึก
เวลาเข้าออก ประจำปีงบประมาณ 2564  (สำนักปลัดเทศบาล) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 11 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 11 เสียง 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

5.2 ญัตติที่  4/2564  เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ       
โต๊ะประชุมโล่ง ขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร ประจำปีงบประมาณ 
2564 (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.2 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 4/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ  โต๊ะประชุมโล่ง        
ขนาด  120  x 60 x 75 เซนติ เมตร ประจำปี งบประมาณ  2564                   
(สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะประชุมโล่ง ขนาด 120 x 60 x 75 
เซนติเมตร ประจำปี พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  ข้อ 27  การโอนเงิน
งบประมาณ รายจ่ ายใน งบลงทุน  โดยการโอน เพ่ิ ม  โอนลด ที่ ท ำให้          
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องจากโต๊ะประชุมสภาในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล  
วังดินในปัจจุบันได้ใช้ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดินมาเป็นระยะเวลานาน
หลายสมัยแล้ว และมีสภาพในปัจจุบันไม่มั่นคง เพราะถูกโยกย้ายอยู่บ่อยครั้ง 
เนื่องจากห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดินแห่งนี้ มีการขอใช้ห้องประชุมใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับประชาชน และมีการโยกย้ายโต๊ะทำให้สภาพ    
การใช้งานของโต๊ะนั้น มีสภาพชำรุด โยก ไม่แข็งแรง ซึ่งรายการดังกล่าว
เทศบาลตำบลวังดิน ไม่ได้ตั้ งงบประมาณเพ่ือการนี้ ไว้  งานกิจการสภา        
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน รายการ โต๊ะประชุมโล่ง ขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร 
จำนวน 18 โต๊ะ เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ของเดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน 

     
 
 



๑๐ 
 

 

    รายการที่ 1 
    โอนลดจาก 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
งาน  บริหารทั่วไป 

            แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งบ  งบดำเนินงาน 

    หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
    ชื่อโครงการ โครงการงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว 

กาชาด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวกาชาด เช่น 
ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ 

งบประมาณตั้งไว้  100,000.- บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  
90,100.- บาท 
โอนลด  จำนวน  41,400.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน  48,700.- 
บาท 

    โอนเพิ่ม 
1. สำนักปลัดเทศบาล 

งาน   บริหารทั่วไป 
            แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

งบ   งบลงทุน 
    หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
    รายการ/โครงการ โต๊ะประชุมโล่ง ขนาด 120 x 60 x 75  

เซนติเมตร 
    เหตุผลการโอน  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

คำชี้แจง   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมโล่ง  
ขนาด 120  x 60  x 75 เซนติ เมตร 
จำนวน 18 ตัว ๆ ละ 2 ,300 .- บาท    
เป็นเงินจำนวน 41,400.- บาท สำหรับใช้
ในงานกิจการสภา 



๑๑ 
 

 

- ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐาน 2563 ครุภัณฑ์ จึงต้องจัดหา
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ
ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไท ย             
ที่  มท  0 8 0 8 .2 /ว  1 9 8 9  ล งวั น ที่        
22 มิถุนายน 2552 

งบประมาณตั้งไว้  0.- บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  0.- บาท 
    โอนเพิ่ม  จำนวน  41,400.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน  41,400.-  

บาท 
     รวมโอนเพ่ิม  จำนวน 1 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  

41,400.- บาท 
ดังนั้น  ข้าพเจ้านายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน      

จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ลากิจ จำนวน 1 ท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน

ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.2    
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 4/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะประชุมโล่ง        
ขนาด  120  x 60 x 75 เซนติ เมตร ประจำปี งบประมาณ  2564                   
(สำนักปลัดเทศบาล) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือ
ขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 11 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 11 เสียง 
 



๑๒ 
 

 

5.3 ญัตติที่  5/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น  
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์สำนักงาน รายการ      
เก้าอ้ีสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.3 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 5/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอ้ีสำนักงาน      
ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอ้ีสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2564  
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  ข้อ 27  การโอนเงิน
งบประมาณ รายจ่ ายใน งบลงทุน  โดยการโอน เพ่ิ ม  โอนลด ที่ ท ำให้          
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องจากเก้าอ้ีที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดินและเจ้าหน้าที่
ใช้นั่งสำหรับการประชุมสภาในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดินในปัจจุบัน
นั้น เป็นเก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก และได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานหลายสมัยแล้ว 
และมีสภาพในปัจจุบันไม่มั่นคง เพราะถูกโยกย้ายอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจาก     
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดินแห่งนี้ มีการขอใช้ห้องประชุมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้กับประชาชน และมีการโยกย้ายอยู่บ่อยครั้งทำให้สภาพการ
ใช้งานของเก้าอ้ีมีสภาพชำรุด หนังที่ใช้บุนวมเก้าอ้ีมีสภาพขาดยุ่ย ไม่แข็งแรง           
ซึ่งรายการดังกล่าวเทศบาลตำบลวังดิน ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้     
งานกิจการสภา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานใหม่ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ  เก้า อ้ีสำนักงาน จำนวน 18 ตัว         
เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ของเดิม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
และเหมาะสมกบัห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน 

 
 
 
 



๑๓ 
 

 

    รายการที่ 1 
    โอนลดจาก 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
งาน  บริหารทั่วไป 

            แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งบ  งบดำเนินงาน 

    หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
    ชื่อโครงการ โครงการงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว 

กาชาด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวกาชาด เช่น 
ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ 

     งบประมาณตั้งไว้  100,000.- บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ   
48,700.- บาท 

     โอนลด  จำนวน  29,820.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 18,880.-  
บาท 

    โอนเพิ่ม 
1. สำนักปลัดเทศบาล 

งาน   บริหารทั่วไป 
            แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

งบ   งบลงทุน 
    หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
    รายการ/โครงการ เก้าอ้ีสำนักงาน 
    เหตุผลการโอน  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

คำชี้แจง   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน    
เพ่ือใช้สำหรับ   ในงานกิจการสภา  ดังนี้ 
1. เก้าอ้ีสำนักงาน รุ่น ALTIS/H  ขนาด                 
1 2 0 x6 4  x1 1 3  -1 2 3  เซนติ เมต ร 
จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,490.- บาท เป็นเงิน 
4,980.- บาท 



๑๔ 
 

 

2. เก้าอ้ีสำนักงาน รุ่น Euro-126L ขนาด 
59x60x94 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ๆ 
ละ 1,990.- บาทเป็นเงินจำนวน 3,980.- 
บาท 
3. เก้ า อ้ีสำนั กงาน  รุ่น  Euro-1600L 
ขนาด  5 6 x6 0 x8 5 -9 5  เซนติ เมต ร 
จำนวน 14 ตัว ๆ ละ 1 ,490 .- บาท      
เป็นเงิน 20,860.- บาท  
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 29,820.- 
บาท 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐาน 2563 ครุภัณฑ์ จึงต้องจัดหา
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ
ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไท ย                
ที่  มท  0 8 0 8 .2 /ว  1 9 8 9  ล งวั น ที่        
22 มิถุนายน 2552 

งบประมาณตั้งไว้  0.- บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  0.- บาท 
    โอนเพิ่ม  จำนวน  29,820.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน  29,820.-  

บาท 
     รวมโอนเพ่ิม  จำนวน 1 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  

29,820.- บาท 
ดังนั้น  ข้าพเจ้านายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน      

จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ลากิจ จำนวน 1 ท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน

ครบองค์ประชุมครับ 
 
 



๑๕ 
 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.3    
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 5/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอ้ีสำนักงาน      
ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 11 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 11 เสียง 
 

5.4 ญัตติที่  6/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น   
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์สำนักงาน รายการ 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ประจำปีงบประมาณ 2564 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเขา้สู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.4 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 6/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ      
แบบแยกส่วน แบบแขวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) 
ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน        
แบบแขวน ประจำปี พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  ข้อ 27  การโอนเงิน
งบประมาณ รายจ่ ายใน งบลงทุน  โดยการโอน เพ่ิ ม  โอนลด ที่ ท ำให้          
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   เหตุผล เนื่องจากเครื่องปรับอากาศห้องนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน  
และห้องเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะ
เวลานาน และมีสภาพเก่าเกิดการชำรุดอยู่บ่อยครั้ง และไม่คุ้มค่ากับการซ่อม
บำรุง ซึ่งรายการดังกล่าวเทศบาลตำบลวังดิน ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้          
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 24000 BTU 



๑๖ 
 

 

จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 32,400.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน 97,200.- บาท (เก้า
หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ของเดิม ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสภาพการปฏิบัติงาน 

 รายการที่ 1 
 โอนลดจาก 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
งาน  บริหารทั่วไป 

            แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งบ  งบดำเนินงาน 

    หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
    ชื่อโครงการ โครงการจัดงานพิธี และงานรัฐพิธีสำคัญ เพ่ือจ่าย 

เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานพิธีและ
งานรัฐพิธีสำคัญ ฯลฯ 

งบประมาณตั้งไว้  100,000.- บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ   
100,000.- บาท 
โอนลด  จำนวน  97,200.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน  2,800.-  
บาท 

    โอนเพิ่มรายการที ่1 
งาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

    งบ  งบลงทุน 
    หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 

รายการ  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน  
เหตุผลการโอน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  

แบบแขวน จำนวน 3 ตัวๆละ 32,400.- บาท   
เป็นเงินจำนวน 97,200.- บาท 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู 
2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
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3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำ
ความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป  
ทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจาก
ข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว 
เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ 
ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว  
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1  
สำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2563 

    งบประมาณตั้งไว้  0.- บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  0.- บาท 
                 โอนเพิ่ม  จำนวน  97,200.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   

97,200.- บาท 
      รวมโอนเพิ่มจำนวน 1 รายการ  เป็นเงินจำนวน  97,200.- บาท  

                                     (เก้าหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ดังนั้น  ข้าพเจ้านายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน      

จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
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นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ลากิจ จำนวน 1 ท่าน ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน

ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.4    
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 6/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ      
แบบแยกส่วน แบบแขวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) 
สมาชิกท่ าน ใด เห็ นชอบให้ โอน เงิน งบประมาณ  ขอให้ ยกมื อขึ้ นครับ            
เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 11 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 11 เสียง 
 

5.5 ญัตติที่  7/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น   
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์สำนักงาน รายการ 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ประจำปีงบประมาณ 2564 
(กองการศึกษา) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.5 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 7/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ      
แบบแยกส่วน แบบแขวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองการศึกษา) ขอเชิญ
ฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
แบบแขวน ประจำปี พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  ข้อ 27  การโอนเงิน
งบประมาณ รายจ่ ายใน งบลงทุน  โดยการโอน เพ่ิ ม  โอนลด ที่ ท ำให้          
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการให ม่         
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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เหตุผล เนื่องจากเครื่องปรับอากาศห้องกองการศึกษา มีอายุการใช้
งานมาเป็นระยะเวลานาน และมีสภาพเก่าเกิดการชำรุดอยู่บ่อยครั้ง และไม่
คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุง ซึ่งรายการดังกล่าวเทศบาลตำบลวังดิน ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้  กองการศึกษา เทศบาลตำบลวังดิน จึงขออนุมัติ
ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน        
แบบแขวน ขนาด 24000 BTU จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 32 ,400.- บาท      
รวมเป็นเงินจำนวน 64 ,800.- บาท (หกหมื่นสี่ พันแปดร้อยบาทถ้วน)       
เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ของเดิม ให้สามารถใช้งานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ      
และเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน 

    รายการที่ 1 
    โอนลดจาก 

1. กองการศึกษา 
งาน    ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

            แผนงาน    การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบ     งบดำเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    รายการ  โครงการประเพณีเปลี่ยนผ้าและสรงน้ำรูปเหมือน 

สามครูบา 
งบประมาณตั้งไว้  250,000.- บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ   
250,000.- บาท 
โอนลด  จำนวน  64,800.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน   
185,200.- บาท 

    โอนเพิ่มรายการที่ 1 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
แผนงาน  การศึกษา 

    งบ  ดำเนินงาน 
    หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 

รายการ  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน                 
เหตุผลการโอน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
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แบบแขวน จำนวน 2 ตัวๆละ 32,400.- บาท  
เป็นเงินจำนวน 64,800.- บาท 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู 
2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำ
ความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป  
ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจาก
ข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว 
เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ 
ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว  
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กอง
มาตรฐานงบประมาณ1  
สำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2563 

    งบประมาณตั้งไว้  0.- บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  0.- บาท 
                 โอนเพิ่ม  จำนวน  64,800.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   

64,800.- บาท 
      รวมโอนเพิ่มจำนวน 1 รายการ  เป็นเงินจำนวน  64,800.- บาท  

                                     (หกหม่ืนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ดังนั้น ข้าพเจ้านายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน       

จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
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นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ลากิจ จำนวน 1 ท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน

ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.5 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 7/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ      
แบบแยกส่วน แบบแขวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองการศึกษา)  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ    
ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 11 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 11 เสียง 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป กระผมขอพัก 
ประธานสภาเทศบาลฯ การประชุม 10 นาที ครับ 
 

พักการประชุม  10.30 น. 
 

เริ่มการประชุม  10.40 น. 
 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ครับ ขณะนี้ครบเวลาการพักประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ ทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ ตรวจนับองค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ใน  

ห้องประชุม จำนวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา    
ขึ้นแท่นประจำตำแหน่งและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 
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5.6 ญัตติที่  8/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น   
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ   
ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.6 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 8/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ชุดเครื่องเสียง      
และไมโครโฟนพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) 
ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน บริหารงานทั่ ว ไป          
งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ          
ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนพร้อมติดตั้ง โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  ข้อ 27  การโอนเงิน
งบประมาณ รายจ่ ายใน งบลงทุน  โดยการโอน เพ่ิ ม  โอนลด ที่ ท ำให้          
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   เหตุผล ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล ขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งโอนเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ
ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนพร้อมติดตั้งบริเวณอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร
โดม) ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน  เพ่ือใช้ในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลวังดิน และการประชุมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลวังดิน 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  เทศบาลตำบลวังดินต้องใช้งบประมาณใน
การดำเนินการ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ ในการบริหารงาน และการให้บริการแก่ประชาชน       
จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือดำเนินการดังกล่าว 

 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 

    รายการที่ 1 
    โอนลด 

งาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
งบ  งบดำเนินงาน 
หมวด  ค่าใช้สอย  
ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

    งบประมาณตั้งไว้  จำนวน  150,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ   
92,206.- บาท 
โอนลด จำนวน  64,200 .- บาท  งบคงเหลือหลังโอน  28,006.-  
บาท 
รวมโอนลด  1 รายการ  จำนวนเงิน  64,200.-  บาท 

    รายการที่ 1 
    โอนเพิ่ม 

งาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งบ  งบลงทุน 

    หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่อง 
เสียงและไมโครโฟนพร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย ดังนี้

 1. มิกซ์เซอร์ : XP – 8DSP MIXER  
จำนวน 1 เครื่อง 

      2. ตู้ลำโพง ขนาด15” ABS 600 วัตต์  
จำนวน 6 ใบ 

      3. เพาเวอร์แอมป์  FP - 14000  POWERAMP
      จำนวน 1 เครื่อง 
      4. ไมค์ลอยแบบถือคู่ ET – 6664 NEW 
      จำนวน 1 ชุด 
      5. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง  
      จำนวน 1 ตู้ 
      6. สายสัญญาณ เสียง ขนาด 2 x2.5  Sq.mm.
      จำนวน 100 เมตร 



๒๔ 
 

 

      7. อุปกรณ์ติดตั้ง พร้อมขายึดติดผนัง 
    งบประมาณตั้งไว้  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                 โอนเพิ่ม  จำนวน 64,200.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   

64,200.- บาท 
รวมโอนเพิ่มจำนวน 1 รายการ  เป็นเงินจำนวน  64,200.- บาท 
ดังนั้น ข้าพเจ้านายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน       

จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ลากิจ จำนวน 1 ท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน

ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.6 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 8/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ชุดเครื่องเสียง      
และไมโครโฟนพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล)  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ    
ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 11 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 11 เสียง 
 

5 .7  ญั ต ติ ที่  9 /2 5 6 4  เรื่ อ ง  ก าร โอน เงิน งบ ป ระมาณ รายจ่ า ย               
ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.7 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 9/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
 
 
 



๒๕ 
 

 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ  

ขอความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ในหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เพ่ือโอนเพ่ิมไปยัง   
หมวดอ่ืนที่มีความจำเป็น โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  ข้อ 27  การโอนเงิน
งบประมาณ รายจ่ ายใน งบลงทุน  โดยการโอน เพ่ิ ม  โอนลด ที่ ท ำให้          
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องจากเทศบาลตำบลวังดิน มีการบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินบริเวณบ่อขยะ และมีกิจกรรมที่ต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของ
หมวดหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งขณะนี้มีงบประมาณไม่เพียงพอ ในการ
เบิกจ่าย ในหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ดังนั้น กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจึงขอเสนอว่าเห็นควรโอนเงินเพ่ิมไปยังหมวดข้างต้นที่กล่าวมา
เพ่ือให้พร้อมในการเบิกจ่ายเงินเดือนและเบิกจ่ายในส่วนค่าใช้สอยเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ ในการบริการพนักงานเทศบาลและประชาชน 

    รายการที่ 1 
    โอนลดจาก 

1. กองช่าง 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

             แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งบ  งบลงทุน 

     หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
     ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
     ชื่อโครงการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์     

ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ 
     งบประมาณตั้งไว้  ๑,๘๗๖,๕๐๐.- บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  
     ๓๑๓,๓๒๐.- บาท 
     โอนลด  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน  
     ๒๑๓,๓๒๐.- บาท 
 
 
 



๒๖ 
 

 

    โอนเพิ่ม 
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

งาน  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
             แผนงาน  เคหะและชุมชน 

งบ  ลงทุน 
     หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     เหตุผลการโอน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย 

คำชี้แจง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะมู ลฝอยของเทศบาลตำบลวั งดิ น          
ที่ กองสาธารณ สุขและสิ่ งแวดล้อมรับผิดชอบ      
เช่น การจัดการสถานที่กำจัดขยะ การปรับปรุงขุด
ฝังกลบบ่อขยะ การปรับเกลี่ยขยะเดิม เป็นต้น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความ เป็ น ระ เบี ยบ เรี ย บ ร้ อ ยข อ งบ้ าน เมื อ ง         
พ .ศ . ๒ ๕ ๓ ๕  และแก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บ ที่ ๒ )        
พ.ศ.๒๕๖๐ 

งบประมาณตั้งไว้  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  ขณะนี้งบประมาณ
คงเหลือ  ๔,๓๐๕.๔๒.- บาท 

     โอนเพิ่ม  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน   
๑๐๔,๓๐๕.๔๒.- บาท 
ดังนั้น  ข้าพเจ้านายถาวร  สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน     

จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔  ต่อสภาเทศบาล
ตำบลวังดิน เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ลากิจ จำนวน 1 ท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน

ครบองค์ประชุมครับ 
 



๒๗ 
 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.7 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 9/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน
งบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 11 เสียง ครับ 
 

มติทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 11 เสียง  
 

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

ให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการแก้ไขหรือจะสอบถามความคืบหน้าของโครงการ
ต่างๆ เพราะตอนนี้ ก็ ใกล้จะสิ้ นปี งบประมาณแล้วก็ขอเรียนเชิญครับ         
เชิญท่านชาญคณิตครับ 

นายชาญคณิต  มีจี๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชาญคณิต มีจี๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 กระผม     

ก็อยากจะฝากเรื่องผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านนายกนะครับ ประเด็นแรก
ก็คือในเรื่องของที่ทางทีมบริหารได้ทราบดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของท่อระบายน้ำ
ที่ก่อนถึงสะพานแม่ไปร์ฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับ เมื่อวันก่อนกระผมได้มี
โอกาสไปเยี่ยมญาติก็ได้ขับรถผ่านบริเวณนั้นนะครับก็เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่   
กรมทางหลวงได้มาทำการขุดท่อเช็คดูนะครับ แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหา
ได้ ก็ เล ย ท ำก ารฝั งกล บ ไว้ เห มื อน เดิ ม น ะค รั บ  ก็ เล ย อย าก จะฝ าก               
ท่านประธานสภาไปยังท่านนายกนะครับ ฝากท่านช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วย    
นะครับ ประเด็นที่สองก็เป็นเรื่องทางหลวงเหมือนเดิมนะครับ ถนนทางหลวง 
4 เลน ทางหมู่ 14 นะครับ เรื่องของท่อระบายน้ำเช่นกันนะครับ เนื่องจากว่า
ทางผู้รับเหมาได้ประมูลงานไปแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำเช่นเดิม    
นะครับ ทางผู้รับเหมาเขาก็ต้องดำเนินการตามแบบอยู่แล้วนะครับ แล้วจะไป
แจ้งให้ผู้รับเหมาไปติดตามแก้ไขเรื่องของแบบนั้นมันคงเป็นไปได้ยาก เพราะว่า
มีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ดังนั้นจึงอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายก
นะครับ อยากให้ท่านดำเนินการประสานงานวางแผน เพ่ือเป็นงบปี 65      
หรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับว่าในอนาคตเราอาจจะวางแผนพัฒนาร่วมกัน
กับทางหลวงหรือแขวงการทาง เพ่ือที่จะพัฒนาในเขตเทศบาลต่อไปนะครับ 
หรือเป็นภาคีร่วมก็ได้นะครับว่าเป็นแผนพัฒนาของทั้งอำเภอลี้หรือว่าเราเป็น
ตัวแทนของอำเภอลี้ว่าเราอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลวังดิน  



๒๘ 
 

 

จึงเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านนายกช่วยประสานงานประชุมหรือ
วางแผนในระดับต่อไปตามข้ันตอนนะครับ ขอบคุณครับ 

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

ท่านสมาชิกในส่วนของท่อระบายน้ำในส่วนของกรมทางหลวง เรื่องนี้ก็ได้มีการ
พูดคุยกันมาหลายครั้งแล้วก็ต้องพูดคุยต่อ เพราะว่าอย่างที่ท่านสภาชิกได้พูดไว้
เมื่อสักครู่นะครับว่ามันอยู่ในแบบก็ค่อนข้างที่จะแก้ไขยากก็ได้คุยกันมา    
หลายครั้ง เรื่องของท่อวงขอบที่มีความกว้างแค่ 60 ซม. ไปยื่นดูกี่รอบมัน      
ก็ระบายยากครับ เพราะว่าบางทีน้ำมันไปไม่ไหว เพราะมีดินหินไปอุดอยู่ในท่อ
ตรงนี้ก็ได้ปรึกษากับท่านปลัดว่าจะลองเอารถน้ำไปฉีดดูว่าจะได้แค่ไหน     
เพราะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ไปก่อน ส่วนเรื่องของวิธีการในการวางแผนในอนาคต
ข้างหน้านี้นะครับ ก็ได้คุยกับทางท่านหัวหน้าวุฒิไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะต้องมี
การปรับจุดของรางระบายน้ำว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบนั้น เพราะแบบมันมาแบบนี้
หรือเราจะมีวิธีการแบบไหนจะมีทางฟุตบาทหรือไม่ เราเอาปัญหาตรงจุดนี้   
ทำเป็นหนังสือร้องไปยังกรมทางหลวงหรือที่หมวดหรือว่าที่แขวงให้เป็นลักษณะ
ความเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชน เพราะว่าถ้ามันไม่เดือดร้อนทางเจ้าหน้าที่
เขาก็จะไม่ดำเนินการต้องมีความเดือนร้อน แต่ความเดือนร้อนนี้ให้เป็นในส่วน
ของภาคประชาชนผ่านทางเทศบาล ทางเทศบาลก็จะได้มีหนังสือแจ้งไปให้กับ
ทางหัวหน้าวุฒิ รวมถึงแขวงการทางลำพูนให้ได้รับทราบเพ่ือที่จะดำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงในอนาคตต่อไป ผมเชื่อว่ามีปัญหาแน่นอนครับ เพราะว่าดูจาก
ขนาดท่อ 60 ซม. ยังไงก็ไม่ไหวท่อมันก็ไม่ใช่ท่อที่ตรงด่ิงนะครับมันเป็นท่อขด
นิดหนึ่งนะครับเวลาที่จะเอาท่ออ่ืนมาต่อมันก็ต้องรื้อนะครับ เพราะว่าท่อไม่
ตรงกันท่อมันเหลื่อมกันนะครับก็เคยแจ้งให้กับทางหัวหน้าช่างเขาก็บอกว่า   
ท่อมันเรียงกันมาแบบนี้มันไม่ตรงก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ขอให้ทางสัญญาและแบบ
ของผู้รับเหมาผ่านไปก่อน ถ้าเสร็จเมื่อไรก็ค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งเห็นภาพงานใน
การแก้ไขของผู้รับเหมาทุกท่านก็คงจะทราบนะครับว่าโดยรวมแล้วสภาพงาน
เป็นอย่างไรผมก็คงไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับ เดี๋ยวเอาไว้เราไปคุยกันหลังจาก
ส่งมอบงานแล้วคงจะคุยกับทางแขวงการทางอีกทีหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านชำนาญ พวงเงิน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายชำนาญ  พวงเงิน   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ พวงเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1        

ท่านประธานครับ กระผมอยากสอบถามโครงการผ่านท่านประธานไปยัง    



๒๙ 
 

 

ฝ่ายบริหารคือ โครงการสร้างฝายน้ำลี้ เพ่ือเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิต
น้ำประปา หมู่ 14 โครงการนี้ไปถึงไหนแล้วครับ พ่ีน้องชาวบ้านเขาฝากถามมา
ครับ ขอบคุณครับ 

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

ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเรื่องฝายน้ำล้นลำน้ำลี้นะครับก็น่าจะเป็นอย่างที่
ผมเข้าใจนะครับว่าโครงการนี้อยู่ในแผนมาน่าจะช่วงปีที่แล้วนะครับจนกระทั่ ง
มาถึงสมัยผมนะครับ ผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยในเรื่องของฝายน้ำลี้ กับผู้หลัก
ผู้ใหญ่หลายท่านนะครับ ผู้ใหญ่บ้านก็มีส่วนในการรับรู้ในส่วนนี้ โดยการจะ
ดำเนินการอะไรต่างๆ นานา ด้วยเรื่องของงบประมาณและก็เรื่องของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผมก็เคยนำเรื่องนี้เข้าพูดคุยกับท่านธรรมนัส ขออนุญาต
เอ่ยนามนะครับที่วัดเด่นเหม้า โดยเรื่องนี้ทำเป็นโครงการผ่านทางกองช่าง    
นะครับก็เสนอเข้าไป เมื่อท่านได้รับแล้วจะไปดำเนินการต่อหรืออย่างไร 
กระผมก็ ได้มี การติดตามโครงการนี้ ว่ าจะออกมาในรูปแบบอย่ างไร             
จะเดินหน้าต่อหรือติดเงื่อนไขอะไรยังไงในส่วนนี้ต้องขอนำเรียนท่านสมาชิกว่า
ผมเองก็ห่วงเรื่องของแหล่งน้ำเป็นสำคัญ เพราะว่าเทศบาลของเราติดปัญหา
เรื่องของแหล่งน้ำ ไม่มีแหล่งน้ำดิบที่สำคัญอาศัยเฉพาะในส่วนของแหล่งน้ำลี้ 
แม่เต๊ะ แม่ไปร์ 3 แหล่ง แต่ว่าเวลาหน้าแล้งจริงๆ น้ำมันไม่พอใช้ก็เลยหา
วิธีการที่หลายหลาก เพ่ือที่ เราจะได้น้ำดิบมาใช้ผลิตน้ำประปา เดี๋ยวผม       
ขออนุญาตให้ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ ขอเรียนเชิญ
ครับ 

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

นะครับท่ านประธานสืบ เนื่ องมาจากที่ ทางเทศบาลได้ส่ งโครงการให้           
ท่านธรรมนัส จำนวน 3 โครงการ โครงการที่ 1 ก็คือโครงการฝายน้ำล้นน้ำลี้ 
อ้างถึงวันที่ 20 นะครับหน่วยงานเขาได้ส่งเจ้าหน้าที่มาจาก ส.ป.ก. ลำพูน    
ซึ่งได้ลงสำรวจพ้ืนที่นะครับจากที่เราส่งโครงการเข้าไปนะครับฝายแม่ลี้เนี้ ย
ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ ส.ป.ก. ทาง ส.ป.ก. จึงได้ยกเลิกโครงการนี้ไป ซึ่งทางเทศบาล
ตำบลวังดินจะได้ดำเนินการเสาะหางบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
นะครับเรื่องฝายน้ำล้นนะครับ ขอบคุณครับ 

 



๓๐ 
 

 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านนิยม กัลจาก ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายนิยม  กัลจาก   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนิยม กัลจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ครับ        

สืบเนื่องมาจากเมื่อกี้ตามที่ท่าน ผอ.กองช่าง ได้พูดเรื่องการใช้น้ำประปาแหล่ง
น้ำดิบที่เราจะนำมาใช้ผลิตน้ำประปาตรงนั้น ผมว่าถ้าจะไปจนถึงการทำฝายน้ำ
ล้นตามที่ท่านชำนาญ พวงเงิน ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับที่ท่านได้สอบถามไป 
ผมคิดว่าจะได้ เมื่อไรก็ ไม่รู้  แต่ ในวันข้างหน้าอีก 1–2 ปี  ผมก็ไม่ทราบ          
วันข้างหน้า ถ้าสมมุติว่าเกิดภัยแล้งเราจะทำยังไง ซึ่งกระผมมีแนวคิดอยู่หนึ่ง
อย่างแล้วแต่ว่าทางผู้บริหารจะนำไปดำเนินการหรือไม่ก็เก็บไว้พิจราณาดูก็คือ
เทศบาลของเรามีเนื้อที่ตรงที่ตลาดตรงที่เป็นศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน   
ซึ่งที่ตรงนั้นผมมีแนวคิดว่าเราน่าจะทำเป็นบ่อบาดาลเหมือนกับที่สุสาน   
หนองห่างซึ่งมันเป็นพ้ืนที่ของเราๆ ไม่ต้องไปขอใครแล้วเราก็สามารถใช้น้ำใน
โชนตลาดแล้วก็ชุมชนท่าวังผาแล้วก็สายพหลโยธินตรงเนี้ยน่าจะเพียงพอที่จะ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบรรเทาการสูบน้ำของเรา ซึ่งตรงเนี้ย
ผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นไปได้จึงขอฝากทางผู้บริหารเก็บไว้พิจารณาดู และอีก
เรื่องหนึ่งผมจะขอติดตามโครงการต่างๆ ในเทศบัญญัติ  ปี 64  คือเรื่อง     
การขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงที่หนองน้อยจันทร์ว่าถึงไหนแล้วนะครับ และอีกเรื่อง
หนึ่ งโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายแม่ยางงัวว่า
ดำเนินการไปแล้วอย่างไร เรื่องไปถึงไหนแล้ว ขอฝากทาง ผอ.กองช่าง       
ช่วยชี้แจงด้วยครับ 

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

ชี้แจงอย่างงี้นะครับ ในเรื่องที่หนึ่งที่ท่าน สท.นิยม ได้สอบถามผมเรื่องระบบ
ประปาหมู่บ้าน ผมเห็นด้วยที่จะก่อสร้างในพ้ืนที่ของเทศบาลซึ่งมีเอกสารสิทธิ์
เรียบร้อยนะครับ แต่เราก็ต้องมาทำการประชาคมหมู่ 4 ชุมชนตลาดก่อน    
นะครับว่าเขายังใช้อาคารหลังนี้อยู่หรือเปล่าตอนนี้ เสร็จแล้วการดำเนินงาน
น่าจะอยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม นะครับ เพราะปี 65 ของกรมส่งเสริมเรามี
ช่องทางส่งอยู่แล้วครับระบบประปาหมู่บ้าน อีกเรื่องหนึ่ง เรื่อง เงินอุดหนุน
ขยายเขตไฟฟ้าหนองน้อยจันทร์ ตอนนี้กองช่างได้ทำบันทึกถึงกองคลัง      
แล้วกองคลังก็ได้ออกเช็คเพ่ือจะได้นำไปอุดหนุนการไฟฟ้าภายในอาทิตย์นี้แล้ว
ทางการไฟฟ้าก็คงจะมาดำเนินการต่อไปนะครับ ส่วนเรื่องการปูแอสฟัลท์     
ถนนพหลโยธิน ซอย 12 ตั้งแต่ปากทางจนถึงศาลาหมู่บ้านเลยอ่างแม่ยางงัว 
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ขึ้นไประยะทางประมาณ 3,700 กว่าเมตรนะครับ ซึ่งตอนนี้ได้รับแจ้งจาก     
กรมส่งเสริมซึ่งกำลังเตรียมการราคากลางรอ ได้รับแจ้งมาแล้วนะครับว่า
เทศบาลตำบลวังดินได้ จำนวน 1 โครงการ วงเงินประมาณ 7 ล้านกว่าๆ     
นะครับขอนำเรียนชี้แจงอย่างงี้ครับ ส่วนเรื่องการดำเนินงานน่าจะประมาณ 
ตุลา – ธันวา ซึ่งไม่น่าจะเกินเดือน ธันวา เพราะว่ากรมส่งเสริมน่าจะผลักงบมา
ในช่วงนี้นะครับ ขอแจ้งให้ทราบครับผม 

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

ต้องขอชี้แจ้งในประเด็นของท่าน สท.นิยม กัลจาก ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ 
ที่ได้สอบถามในเรื่องของแหล่งน้ำและระบบประปาหมู่บ้าน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
นะครับ ท่านเคยคุยกับผมอยู่ครั้งหนึ่ง ถ้าผมจำไม่ผิด บริเวณตรงจุดนั้นจะเป็น
จุดที่ใกล้กับโรงเรียนเวียงเจดีย์ซึ่งเป็นพ้ืนที่ๆ มีอาคาร ร้านค้า ได้ขอใช้พ้ืนที่  
ตรงนั้นเป็นที่เก็บของๆ ชุมชนตลาดนะครับ แต่ภายหลังผมได้สอบถามกับ   
ท่านประธานชุมชนตลาดว่าปัจจุบันพ้ืนที่ ตรงนั้นไม่ได้ ใช้ประโยชน์แล้ว     
ฉะนั้นในส่วนนี้ก็ขอแจ้งให้กับทางท่านสมาชิกรับทราบร่วมกันนะครับว่า      
ถ้าจุดนั้นจะเป็นจุดที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำได้ในอนาคตของพ่ีน้อง
ประชาชนสามารถจะมาจุนเจือพ่ีน้องชุมชนตลาดหรือแม้กระทั้ง หมู่ 14 ที่ยัง
ขาดเรื่องของแหล่งน้ำ ปัจจัยน้ำนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็อาจจะต้องใช้จุดนี้
เป็นจุดที่เราอาจจะทำเป็นบ่อน้ำบาดาลยังไงในส่วนนี้ก็จะประสานงานกับ    
ทางเจ้าหน้าที่ให้ไปสำรวจพ้ืนที่ ส่วนในเรื่องของพ้ืนที่ชุมชนตลาดไม่ต้องห่วง
ครับ เพราะว่าได้มีการพูดคุยในส่วนของหลักการไปแล้วนะครับว่าปัจจุบันไม่ได้
ใช้พื้นที่ในส่วนของชุมชนตลาดแล้วครับ ขอบคุณครับ 

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

ข้อเสนอผ่านท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารครับ เรื่อง ถนนสายสวรรค์วิถี   
ซอย 4 ข้างบ้าน นายอำนวย เครือสนธ์ บรรจบกับถนนสาย ลี้ -แม่ลาน ครับ 
ขณะนี้ได้ยินว่าได้งบประมาณมาแล้วปีนี้ก็ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วก็ยังไม่เห็น
ก่อสร้างพ่ีน้องชาวบ้านฝากถามมาว่ามันเดินทางลำบาก ถนนก็ชำรุดเสียหายมา
หลายปีแล้วฝากช่วยแก้ไขด้วยครับ อีกเรื่องก็คือเรื่องวัชพืชข้างถนนขณะนี้เป็น
ช่วงฤดูฝนวัชพืชจะขึ้นงอกงามปกคลุมผิวจราจรทำให้การสัญจรลำบากจึงฝาก
ท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารให้ช่วยแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายปฐม ปัญญา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายปฐม  ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง ขอตอบข้อซักถามของ

ท่าน สท.นภดล ผ่องแผ้ว นะครับ เรื่องถนนสายสวรรค์วิถี ซอย 4 ซึ่งถนนสาย
นี้ เมื่อต้นปี 64 ผมได้นำโครงการนี้ส่งเข้าไปที่ยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งตอนนี้ได้
บรรจุเข้าแผนของยุทธศาสตร์จังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนยุทธศาสตร์
จังหวัดจะผลักงบประมาณมาเมื่อไรต้องรอฟังอีกทีนะครับผม แต่โครงการเสริม
ผิวถนนข้างบนผมได้ส่งไปทุกเส้นแล้วนะครับผม ขอบคุณครับ 

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

ตามท่ีท่านสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านนภดล ผ่องแผ้ว ที่ได้นำเสนอ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหญ้า กิ่งไม้ ที่รกรุงรังบริเวณถนน ผมได้นำเรียนให้กับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำได้รับทราบแล้วนะครับว่าในกรณีอย่างนี้ ถ้าเป็นพ้ืนที่
สาธารณะให้รีบดำเนินการทันที ท่าน สท. ทุกท่านเป็นตัวแทนของพ่ีน้อง
ประชาชน ถ้าท่านพบเห็นก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลย แต่ถ้าทางเจ้าหน้าที่ได้พบ
เห็นก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการได้เลย เพราะว่ามันอยู่ในพ้ืนที่
สาธารณะเราต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รถที่สัญจรไป
มาอาจจะมองไม่เห็นรถข้างหน้า เพราะมีหญ้าขึ้นมาบดบังทัศนวิสัย ท่านพบ
เห็นก็แจ้งเข้ามาได้เลย เราต้องดำเนินการเชิงรุกในเรื่องของการดูแลความ
ปลอดภัยก็ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านสุรศักดิ์ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายสุรศักดิ์  ยะป้อม   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุรศักดิ์ ยะป้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 มีเรื่อง

อยากจะสอบถามฝากท่ านประธานไปยั งฝ่ ายบริห าร 2  หั วข้อครับ             
ข้อแรกเรื่องของการซ่อมแซมท่อที่มันชำรุดบริเวณถนนพหลโยธิน ซอย 12                
ขึ้นไปอ่างแม่ยางงัวอยากทราบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ข้อที่สองก็เป็นเรื่อง
ของการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ อยากทราบว่าดำเนินการไปถึงไหน
แล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครบั เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
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นายปฐม  ปัญญา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายปฐม  ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงอย่างงี้

นะครับเรื่องของการดำเนินการซ่อมแซมท่อน้ำช่วงระหว่างบ้านหนองแมวขึ้น
ไปบ้านหนองเก๊ามื่นมีอยู่ 1 จุด ซึ่งกองช่างได้สำรวจแล้วครับ แต่ตอนนี้กำลัง
ดำเนินการซ่อมแซมไหล่ถนนของหมู่ 6 อยู่นะครับ ถ้าเสร็จจากหมู่ 6 ก็น่าจะ
ดำเนินการของหมู่ 4 ต่อ ซึ่งของหมู่ 6 น่าจะใช้ระยะเวลา 2 วัน เริ่มวันนี้    
นะครับ ส่วนที่จะเข้าไปซ่อมของหมู่ 4 ก็ต่อจากของหมู่ 6 ตามคำร้องนะครับ 
ขอเรียนชี้แจงอย่างงี้นะครับ 

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

ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ ผมจะขออนุญาตให้ท่าน ผอ.กองคลัง    
รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการ ได้ตอบข้อซักถามนี้นะครับ ขอเรียนเชิญ
ครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสาวพรรณทิพา  ปัญญาชัย   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันนางสาวพรรณทิพา ปัญญาชัย ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ขอรายงานเรื่องการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ซึ่งเราได้งบจาก พม. มานะคะ ขณะนี้อยู่ ในช่วงสืบราคาอยู่นะคะ 
เนื่องจากว่าเอกสารที่เราส่งให้ พม. ตอนนั้นค่าวัสดุ โดยเฉพาะเหล็กมันยัง    
ไม่ขึ้น ซึ่งในตอนนี้ได้ทำการสืบราคาจากร้านค้ามาแล้วก็ได้ร้านมาแล้วนะคะ   
ซึ่ งจะได้ท ำการส่ งมอบประมาณ วัน พุ ธ เป็ นต้น ไปค่ ะ ซึ่ งในส่ วนของ            
กองสวัสดิการจะได้ประสานทางผู้ใหญ่บ้านและท่านสมาชิกสภาว่าจะให้
ดำเนินการส่งมอบของให้บ้านไหนก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านพิสินีครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางพิสินี  ผดุงสินทรัพย์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชกิสภาเทศบาลฯ ดิฉันนางพิสินี ผดุงสินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ช่วงนี้เป็น

ช่วงฤดูฝน ฝนตกเยอะตามข้างถนนต้นไม้อะไรก็ข้ึนไวมีพ่ีน้องชาวบ้านฝากมาว่า
ตามข้างถนนทั้งเขต 1 และเขต 2 หญ้าเริ่มรกแล้ว โดยเฉพาะที่ศูนย์เด็กเล็ก
ใกล้สวนนก ดิฉันขอฝากผ่านท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารด้วยค่ะ 

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

ตามที่ท่านสมาชิกได้พูดประเด็นในส่วนของวัชพืชทั้งหลายที่ได้ขึ้นรกรุงรัง   
เดี๋ยวก็คงจะให้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลแบบบูรณาการทั้งหมดนะครับ เพราะมันเป็น
อำนาจหน้าที่ ก็ต้องขอขอบคุณในความห่วงใยที่ท่านมีต่อพ่ีน้องประชาชน 
ภายในศูนย์เด็กก็เช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่าตรงจุดนั้นก็จะมีหญ้าที่ค่อนข้าง
จะรกและเป็นพ้ืนที่ในความดูแลของเทศบาลตำบลวังดิน เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่
เข้าไปดูแลนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการ      
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบ
เกณฑ์ชี้วัดและการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2564 และให้นำเกณฑ์ชี้วัดของ
เทศบาล จำนวน 37 เกณฑ์ชี้วัด ไปใช้ในการประเมินมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาล ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะ
นำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนและการกำหนดแนวทาง
เพ่ือสนันสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาประสิทธิผล
ของการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน ตามที่
ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับทุกๆ ท่านนะครับ คือ รายงานสรุปการประเมินผล
การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการ
จัดการบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเทศบาลตำบล
วังดินได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำเรียนให้ที่ประชุมทราบนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านสุทินครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายสุทิน  มหาวงศ์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุทิน มหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 อยาก

สอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องเสียงตามสาย   
นะครับ เพราะพ่ีน้องชาวบ้านเขาบอกมาว่าหมู่ 4 มีพ้ืนที่กว้างบ้านที่อยู่ทาง
ปลายสายเลยไม่ค่อยได้ยินเสียงที่ประกาศก็เลยอยากจะขอความอนุเคราะห์
เรื่องเสียงตามสายนะครับไม่ใช่แค่หมู่ 4 หมู่เดียวนะครับ รวมทั้ง 4 หมู่บ้าน
เลยนะครับ ขอบคุณครับ 

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

ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามประเด็นเรื่องเสียงตามสายนะครับ วันนี้นะครับใน
ช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป ผมได้นัดคุยหลายเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง
เสียงตามสายขอเรียนเชิญท่านสมาชิกด้วยแล้วก็ในส่วนของผู้ ใหญ่บ้าน        
ทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้มาพูดคุยกันในช่วงบ่ายโมงวันนี้นะครับ เพ่ือที่เราจะได้มาหา
กรอบว่าเราจะทำยังไงกับเสียงตามสายของทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่บ้าน
ใหญ่ๆ อย่างหมู่ 4 และ 14 จะเป็นปัญหานานนมนะครับ เพราะว่ามันจะเป็น
ในลักษณะของการเชื่อมต่อของระบบต่างๆ ที่ต้องนำมาใช้ วิธีการแบบไหนที่มี
ความเหมาะสมกับหมู่บ้านใหญ่ทั้ง 2 หมู่นี้ กระผมก็ต้องยอมรับว่าอยู่ส่วนของ
หน้าปากทางติดถนนใหญ่ก็ไม่ได้ยินเหมือนกันนะครับ เราจำเป็นที่จะต้องมานั่ง
คุยกันว่าจะต้องทำวิธีไหนในการจัดการเสียงตามสายของทั้ง 4 หมู่บ้าน และให้
มันเชื่อมโยงกับเทศบาลตำบลวังดินด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : ท่านประธานครับผมขออนุญาตพูดอีกเรื่องหนึ่งครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ครับ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องที่ผมได้นำเรียนให้กับคณะกรรม

จัดหาประโยชน์ในที่ดินและทรัพย์สินของเทศบาลตำบลวังดิน เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม ที่ผ่านมานี้นะครับ เรื่องของพ้ืนที่ของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ตั้งแต่หลังร้านขายแก๊สมาจนถึงหลังตลาดนะครับ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ยาว
พอสมควร ซึ่งพ้ืนตรงนี้มีพ่ีน้องประชาชนส่วนหนึ่งได้อยู่อาศัยมาเป็นเวลานาน
หลายปีอาจจะตั้งแต่สมัยที่ผมยังเล็กๆ อยู่ก็น่าจะสักประมาณ 50 ปีขึ้นไปแล้ว
นะครับ ก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพัฒนาพ้ืนที่เปลี่ยนเป็นลานจอดรถ 
เพราะในปัจจุบันนี้ เรายังไม่มีลานจอดรถและรถมีจำนวนเพ่ิมขึ้น ลานจอดรถ
ของเทศบาลเองบางครั้งก็ไม่ได้มาจอด ในส่วนพ้ืนที่ข้างโรงเรียนเวียงเจดีย์นั้น
เราสามารถทำเป็นลานจอดรถ เราก็จะหาประโยชน์จากการให้เช่าได้ส่วนหนึ่ง 
อีกส่วนหนึ่งก็ให้พ่ีน้องประชาชนได้จอดรถ พ้ืนที่ในจุดนี้รถก็เข้าออกค่อนข้าง  
จะยาก เนื่องจากว่ามีอาคารพาณิย์บางอาคารได้ทำการต่อเติมทำให้การจอดรถ
ค่อนข้างลำบาก จึงอยากนำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบนะครับว่าในส่วน
สัญญาเช่าพ้ืนที่ในจุดนี้ เริ่มตั้งแต่ มกราคม 2563 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 
2565 มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ก็จะถึงกำหนดในปีหน้าครับ ระยะเวลา 1 ปี
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เศษๆ จึงนำเรียนที่ประชุมว่าเทศบาลตำบลวังดินมีความจำเป็นที่จะต้องขอใช้
พ้ืนที่จะได้มีหนังสือแจ้งในการยกเลิกสัญญาเช่าเพ่ือที่ทางเทศบาลจะได้เข้าไป
ดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่เป็นลานจอดรถต่อไป จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านชำนาญ แว่นแจ้ง ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายชำนาญ  แว่นแจ้ง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ แว่นแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2          

ขออนุญาตสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหาร 2 เรื่อง นะครับ 
เรื่องแรกเป็นเรื่องขุดสระขุดรอกในพ้ืนที่ ส.ป.ก. ที่สาธารณะหนองน้อยจันทร์  
นะครับ มีพี่น้องชาวเกษตรกรที่ใช้ประโชยน์ในพ้ืนที่ฝากสอบถามนะครับว่าการ
ดำเนินงานมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว อีกเรื่องนะครับทุกวันนี้ยังมีการ
รายงานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19   

ซึ่งอยู่ในจังหวัดลำพูนและหลายพ้ืนที่ในประเทศไทยนะครับ รวมทั้งช่วงนี้เป็น

ช่วงฤดูฝนมันจึ งมี โรคสารพัดโรคนะครับ ไม่ว่ าจะ เป็น โรคชิคุนกุนยา           

โรคไข้เลือดออก ที่เคยเกิดขึ้นทุกปีซึ่งในส่วนนี้เป็นความห่วงใยนะครับจึงขอ

สอบถามท่านประธานสภาแทนพ่ีน้องประชาชนผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่ามี

มาตรการในการป้องกันโรคติดต่อพวกนี้อย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายปฐม  ปัญญา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายปฐม  ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง ขอตอบข้อซักถามของ

ท่าน สท.ชำนาญ แว่นแจ้ง นะครับ เรื่องงานขุดรอกสระหนองน้อยจันทร์      
ซึ่งเมื่อก่อนทาง ส.ป.ก. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะ
ตามเรื่องนี้แล้วนำมาชี้แจงท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ 

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

ตามที่ท่ านสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านชำนาญ แว่นแจ้ ง            
ได้สอบถามในประเด็นเรื่องของโควิด – 19 ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์      
ทั่วประเทศมีผู้ ติดเชื้อหลักหมื่นถึงสองหมื่นหรือสองหมื่นกว่าๆ ก็มีนะครับ   
ส่วนผู้ เสียชีวิตอยู่ที่สองร้อยกว่าๆ ส่วนในจังหวัดลำพูนยอดผู้ติดเชื้อและ
ผู้เสียชีวิตเบาบางลงนะครับ อำเภอลี้เราก็มีเคสที่ผาหนามตอนนี้ก็เบาลงแล้ว 
นะครับ มีผู้ติดเชื้อเข้ามาบ้างบางเวลาและบางวัน ในส่วนของเทศบาลตำบล   
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วังดินต้องยอมรับว่าพ้ืนที่ตลาดสดเทศบาลตำบลวังดินเป็นพ้ืนที่รับความเสี่ยง 
เพราะมีผู้ ที่ มาใช้บริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถ ขนคนงานลำไย           
หรือรถต่างพ้ืนที่  ในส่วนนี้ก็จะมีจุดคัดกรองอยู่ข้างร้านมะลิวรรณ 1 จุด     
และในศูนย์อาหารอีก 1 จุด เป็น 2 จุดนะครับ และมีพ่ีน้องประชาชนได้
สอบถามว่าจะมีในส่วนของมาตรการผ่อนคลายผ่อนปรนจะมีหรือไม่ มาตรการ
ผ่อนปรนจะดูในส่วนคำสั่งของจังหวัดอีกครั้งนะครับว่าทางจังหวัดมีคำสั่งให้
ทางอำเภออย่างไร หลังจากนั้นเราก็จะดูและปรับให้เข้ากับคำสั่งของอำเภอ 
เพ่ือที่จะได้มีมาตรการในการผ่อนปรนการปิดเส้นทางต่างๆ ในพ้ืนที่เราก็ห่วงใย
พ่ีน้องประชาชน อีกส่วนเราก็ห่วงใยพ่อค้าแม่ค้าที่ ได้รับผลกระทบ ทาง
เศรษฐกิจนะครับขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านปฐมครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายปฐม  ปัญญา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายปฐม  ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อกี้กระผมลืมชี้แจง

โครงการนะครับ ซึ่งมีท่านสมาชิกได้สอบถามกระผมในช่วงพักการประชุม    
นะครับ ผมขออนุญาตตอบข้อซักถามตรงนี้เลยนะครับ เรื่องที่หนึ่งโครงการ
ถนนที่เรายื่นส่ง ส.ป.ก. ที่ท่านนายกได้ยื่นส่งให้ท่านธรรมนัสที่วัดเด่นเหม้าวัน
นั้นนะครับ ทาง ส.ป.ก. ก็ได้ส่งคนดูแลเข้ามาสำรวจเมื่อวันศุกร์นะครับ ซึ่งมัน
จะมีถนนในเขต ส.ป.ก. อยู่ 4 หมู่บ้านนะครับ หมู่ 4 ก็มีสายหนองมะกิก ,ฝาย
ดิน ,สายแม่จุมปู ,สายหนองน้อยจันทร์เชื่อมแม่จุมปู ,สายหนองน้อยจันทร์           
,สายม่อนเวียงฟ้าเชื่อมหนองน้อยจันทร์ และสายข้างสุสานหนองห่า ง         
หมู่ 14 ก็จะมีถนนค่ายลูกเสือ ,สวรรค์วิถี ซอย 1 ,ห้วยป่าเต๋เชื่อมสวรรค์วิถี 
ซอย 4 และสายห้วยป่าเต๋ หมู่ 15 ก็จะมีสายห้วยเวียงน้อย ,สายพหลโยธิน 
ซอย 17 เชื่อมซอย 15 และสายพหลโยธิน ซอย 17 เชื่อมซอย 19           
ซึ่งสายพหลโยธิน ซอย 17 เชื่อมซอย 19 เราได้ทำเป็น คสล. บรรจุเข้า     
เทศบัญญัติปี 65 เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งในการสำรวจในครั้งนี้นะครับ ส.ป.ก. 
เขาแจ้งมาว่าถนนที่  ส.ป.ก. กันไว้ก็คือ 5 เมตร ในการลงสำรวจในวันศุกร์        
ที่ผ่านมาเท่าที่ เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. ได้ ไปเดินสำรวจบางส่วนนะครับ            
ซึ่ งช่างเกษมก็ได้พาไป 2 จุด ปรากฏว่าถนนน่าจะกว้างไม่ถึง 5 เมตร          
ซึ่ง ส.ป.ก. ก็ได้ชี้แจ้งให้กองช่างออกแบบประมาณการและส่งไปให้ ส.ป.ก.  
แล้วทาง ส.ป.ก. ก็จะรับโครงการของเราแล้วผลักเข้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
คือ เขาไม่ได้มาออกแบบและประมาณการให้เรานะครับ เราจะต้องออกแบบ
และประมาณการส่งให้เขาครับ ขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับ แต่ที่น่า
เป็นห่วงก็ว่าถ้าสมมุติได้งบประมาณเข้ามาในการดำเนินงานจริงๆ นะครับ  
เป็นห่วงเรื่องเขตพ้ืนที่ในการนี้กระผมใคร่ขอความอนุเคราะจากท่าน สท. ไปยัง 
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ผู้ใหญ่บ้าน สมมุติว่าได้รับงบประมาณมาช่วยเคลียร์เรื่องต้นลำไย เพราะดูแล้ว
ถนนมันไม่ถึง 5 เมตร อันนี้ขอความอนุเคราะห์นะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง
ของการขุดรอกห้วยโป่งทาง ส.ป.ก. ก็ได้รับเรื่องไว้แล้ว โดยให้เราเขียนแบบ
ประมาณการ      ซึ่งขณะนี้ก็กำลังดำเนินการเขียนแบบประมาณการให้
หน่วยงานของ ส.ป.ก.   อยู่นะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ค้างไว้ คืองานขุดรอกห้วยแม่
ไปร์ที่ทางฝ่ายบริหารได้นำโครงการไปส่งให้ทหารของกองพันพัฒนาที่ดอยหล่อ
นะครับ ตอนนี้ทาง  ท่านร้อยโทชาตรีเขาได้โทรมาแจ้งผมว่าเขาได้รับอนุมัติ
โครงการบรรจุเข้าไป   ปี 65 ซึ่งเขาจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจกับกองช่างอีก
ครั้งหนึ่ง โดยจะเริ่มขุดที่หน้าฝายหนองแมวจนถึงสปริงเวย์ระยะทางประมาณ
สามพันกว่าเมตรนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะหางบประมาณต่อไปนะครับ ส่วนเรื่องที่
ผมยังค้างอยู่อีกเรื่องก็คือเรื่องที่ สท.นิยม กัลจาก ได้สอบถามเรื่องงบประมาณ
ในการยื่นของบประมาณได้การจัดทำระบบประปาหมู่บ้านที่ศาลาชุมชนตลาด 
ผมขอแจ้งอย่างงี้นะครับ ในการของบประมาณในการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านจะได้งบประมาณมาในการทำระบบเท่านั้นนะครับ ส่วนเรื่องบ่อบาดาล
กับระบบไฟฟ้าทางเทศบาลจะต้องจัดหางบประมาณในการดำเนินการเองนะ
ครับ อันนี้ผมขอแจ้งไว้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านวิไลวรรณครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางวิไลวรรณ  ตัณฑเจริญกิจ   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันนางวิไลวรรณ ตัณฑเจริญกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1      

มีเรื่องฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร เรื่องรางระบายน้ำบางที่บางจุดยังไม่มี
ฝาปิด เวลาฝนตกบ่อยครั้ งทำให้ดิน ไป อุดตันรางระบายน้ ำจึ งขอฝาก          
ท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารให้พิจารณาดำเนินการทำฝาปิดรางระบายน้ำด้วย
ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

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

ตามที่ท่านสมาชิก ท่าน สท.วิไลวรรณ ตัณฑเจริญกิจ ได้นำเสนอปัญหาความ
เดือดร้อนเรื่องของรางระบายน้ำนะครับ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในหลายๆ จุด
ฝาท่อรางระบายน้ำของเราแตก เนื่องจากการถูกบดอัดจากรถคันใหญ่       
หรือบางจุดอาจจะเป็นฝารางที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเลยเกิดความเสียหาย
อันนี้ก็ต้องยอมรับ แล้วเดี๋ยวจะให้ทางฝ่ายที่รับผิดชอบเข้าไปดำเนินการต่อไป
นะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงบ่ายนี้ขออนุญาตนัดท่านสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมกับท่านผู้ใหญ่บ้านตอนบ่ายโมงนะครับจะคุยกันหลากหลายเรื่อง เช่น 
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ในเรื่องของ อปพร. เรื่องของเสียงตามสาย และอ่ืนๆ อีกหลายเรื่อง เดี๋ยวยังไง
ขอนัดหมายท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมในช่วงบ่ายนี้นะครับที่ห้องประชุมสภา
ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านชาญคณิตครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายชาญคณิต  มีจี๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชาญ คณิ ต  มี จี๋  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวั งดิน  เขต 1              

ผมจะกราบเรียนอย่างงี้ครับ เรื่องของระบบสาธารณูปโภคหรือว่าโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีระบบหอสูงๆ หรือว่าหอประปานะครับ ผมอยากกราบเรียนผ่าน
ท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารนะครับ เนื่องจากว่าทุกหมู่บ้านมีปัญหาเรื่อง
น้ำนะครับแล้วก็ความต้องการน้ำที่สูงนะครับ อยากจะให้พิจารณาเรื่องของ
สถานที่นะครับ เพราะว่าสถานที่บางจุดเป็นสถานที่สำคัญอยู่ในส่วนของการ
จัดการบริการสาธารณะขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น พ้ืนที่ๆ จะทำ        
หอประปาหลังธนาคารออมสิน ผมกลับมองว่าที่ตรงนั้นน่าจะทำประโยชน์  
อย่างอ่ืนได้มากว่าที่จะทำหอประปานะครับ เนื่องจากว่าหอประปาเราสามารถ
ตั้งที่ไหนก็ได้เราเดินท่อหลบหลุมมาก็ได้ แต่ว่าเราสามารถพัฒนาหรือว่าจัดสรร
ผลประโยชน์ให้ทางเทศบาลได้เยอะกว่านะครับ เราเคยนำเรียนไว้ตั้งแต่ประชุม
แรกๆ นะครับว่ามีบ่อที่สามารถเติมน้ำเข้าสู่ระบบได้ เราสามารถตั้งหอได้แล้วก็
ยิงตรงมาที่ชุมชนตลาดได้ แต่มันจะเพ่ิมในส่วนของไลน์ท่อมาเฉยๆ นะครับ    
ที่ผมกลับมาว่าที่หลังธนาคารออมสินน่าจะพัฒนาประโยชน์อย่างอ่ืนได้ดีกว่า  
นะครับ ขอฝากท่านประธานสภาไปยังท่านนายกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

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

ตามที่ท่านสมาชิกท่าน สท.ชาญคณิต มีจี๋ ได้นำเสนอประเด็นเรื่องของก่อสร้าง
แทงค์ประปาด้านหลังธนาคารออมสินติดกับโรงเรียนเวียงเจดีย์จริงๆ แล้วจุดนี้
ตามที่ท่าน สท.นิยม กัลจาก ได้พูดไว้ประเด็นเรื่องของจุดที่เหมาะว่าอยู่ตรง  
จุดไหน ถ้าถามว่าเหมาะไหมในความคิดของผมๆ ก็ว่าเหมาะแล้วนะครับ 
เพราะตรงจุดนั้นมีเอกสารโฉนด คือปัญหาเรื่องพ้ืนที่ของเทศบาลหลายที่ๆ     
ก็คือไม่มีหลักฐานโฉนด ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่อยู่ในเขต ส.ป.ก. ซึ่งเป็นปัญหาที่
ทางเทศบาลพยายามมองหรือมีใครที่จะร่วมบริจาคก็ยิ่งดี เพราะว่าที่เราไม่มี
พ้ืนที่เราก็ไล่มองทุกจุดทุกพ้ืนที่ต้องไปขึ้นทะเบียนต่างๆ ถ้ามีทางกองช่างไม่
พลาดครับขอให้มีหลักฐาน 20x20 เมตร ในพ้ืนที่ถ้ามีผู้บริจาคจะยิ่งดี เพราะ 






