
     
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน 

.............................................................................................. ...................................... 

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 
11. นางสาวลลิตสลา  ไชยยา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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12. นายฉัตรมงคล  ปัญโญวาท พนักงานจ้างเหมาบริการ (ธุรการงานกิจการสภา) 
13. นายอนันต์  จันต๊ะ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
14. นายณรงค์  เตจ๊ะสา  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังดิน หมู่ 4 
15. นายอนุสรณ์  เลือดนักรบ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านลี้ หมู่ 6 
16. นายเกรียงศักดิ์  คำเครือ  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังดินใหม่ หมู่ 14 
17. จ.ส.อ.วสันต์  สัตยารัฐ  ประชาชนบ้านลี้ หมู่ 6 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลตำบลวังดิน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ตลอดจนพนักงาน

เทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
วังดิน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564  วันอังคาร ที่ 11  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมจำนวน 12 ท่าน ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน     
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งเปิดประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : กราบสวัสดีท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน และพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงอยู่ทางบ้านในขณะนี้ 

ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม        
พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน ต่อไป
ขอให้เลขาได้อ่านประกาศ ครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ ตำบลวังดิน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 

   ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน ครั้งแรก  เมื่อวันที่  3 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบล   
วังดิน สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีกำหนด 30 วัน 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547    
และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 22 จึงประกาศเปิด
สมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  
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ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564    ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564   
มีกำหนด 30 วัน 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  5 เดือน พฤษภาคม  
พ.ศ. 2564 นายเชาว์  วงศ์ศรีใส ประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ วันนี้ก็ขออนุญาตแสดงความดีใจกับคณะผู้บริหาร  

นำโดย ท่านถาวร สามภูศรี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน  
ท่านสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ท่านสมหวัง มาจันทร์  
ที่ปรึกษาฯ แล้วก็ท่านอนุพงษ์ เชียงทิศ เลขานุการฯ และก็ขอแสดงความดีใจ
กับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตเป็นตัวแทนแนะนำท่าน
สมาชิกทุกท่าน เพ่ือเป็นเกียรติต่อสภาแห่งนี้ และเพ่ือเป็นการทำความรู้จักกัน
นะครับ ท่านที่ 1 ท่านชาญคณิต มีจี๋ ,ท่านที่ 2 ท่านชำนาญ พวงเงิน ,ท่านที่ 3 
ท่านชำนาญ แว่นแจ้ง ,ท่านที่ 4 ท่านนภดล ผ่องแผ้ว ,ท่านที่ 5 ท่านนิยม  
กัลจาก ,ท่านที่ 6 ท่านพิสินี ผดุงสินทรัพย์ ,ท่านที่ 7 ท่านวิไลวรรณ  
ตัณฑเจริญกิจ ,ท่านที่ 8 ท่านสมชาย ฉิมบุญ ,ท่านที่ 9 ท่านสันติ ธรรมสุภา  
,ท่านที่ 10 ท่านสุทิน มหาวงค์ ,ท่านที่ 11 ท่านสุรศักดิ์ ยะป้อม ครับ ในส่วน
ของกระผม นายเชาว์ วงศ์ศรีใส ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้รับมอบหมายให้
ดำรงตำแหน่งประธานสภา ในหลักการของผมก็คือ เราจะอยู่กันแบบครอบครัว
ใหญ่ ก็คือ ครอบครัววังดิน ครับ อยู่กันอย่างพ่ีอย่างน้อง มีอะไรก็ค่อยพ่ึงพา
อาศัยกัน เคราพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน แล้วก็มีอะไรก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
แล้วในส่วนหลักการทำงาน ก็คือ ยึดหลัก 4 ประสาน ตั้งแต่ฝ่ายบริหาร  
,ฝ่ายสภาหรือนิติบัญญติ ฝ่ายของเจ้าหน้าที่และพนักงาน แล้วฝ่ายผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้นำชุมชน หรือพ่อแม่ พี่น้องประชาชน ที่จะต้องทำงานในการเคลื่อนกงล้อแห่ง
การพัฒนาของเทศบาลตำบลวังดิน เพ่ือประโยชน์ของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน 
ครับ และอีกหนึ่งประสาน ผมขอฝากทางฝ่ายบริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในเรื่องขององค์ความรู้ที่จะเสริมให้กับเจ้าหน้าที่  ให้กับ สท. และก็แหล่ง
งบประมาณที่อยู่ภายนอก นอกเหนือจากรายได้หลักของเรา ขอฝากความหวัง
ไว้ด้วยครับ และในเรื่องของการพิจารณางบประมาณต่างๆ เราจะดูด้วยกัน แล้ว
ในส่วนแนวปฏิบัติของผม ก็คือ ถ้ารอดก็รอดด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
เพ่ือเป็นตราบาป ผมขอให้คำมั่นสัญญาในส่วนของท่านสมาชิกหรือฝ่ายบริหาร
ที่จะทำงานร่วมกัน โดยปกติสุขครับ ขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ครัง้ที่ผ่านมา ไม่มี ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลวังดิน ก่อนที่ทางนายกเทศมนตรีจะแถลง 

ขอให้ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบครับ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)    

พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2554 หมวด 10 การแถลงนโยบาย ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น    
ขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน  

เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป  

ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทาง
สนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถใน
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้ น ให้สำเร็จผลตาม
นโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการ
ปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถาม
หรือข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถาม
หรือคัดค้านทีละคนเป็นลำดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 

ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่กำหนดไว้ในหมวดนี้แล้วให้นำ
ความในหมวด ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ขอนำเรียนให้ทราบครับ 
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นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ถ้าทางฝ่ายบริหารต้องการที่จะแถลงนโยบาย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ก็ขอให้ยกมือขึ้น แล้วทางสภาจะอนุญาตครับ ครับเชิญครับ 
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับ ก่อนอื่นก็ขอแสดง

ความยินดีกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดินทุกท่านนะครับ ที่ได้รับ
เลือกตั้งจากพ่ีน้องประชาชนให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน
ในครั้งนี้นะครับ และก็ขอขอบคุณท่านประธานที่ได้เกรินก่อนหน้านี้นะครับ ว่า
เราจะอยู่กันอย่างพ่ีอย่างน้อง อย่างที่ผมได้เคยพูดคุยกับพ่ีน้องประชาชนไว้ว่า
การเข้ามาของผมในครั้งนี้นั้น เข้ามาเพ่ือจะเปลี่ยนแปลงเทศบาลไปในทางที่ดี
ขึ้น ไปในทิศทางที่เร่งการพัฒนา ไปในทิศทางที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ    
พ่ีน้องประชาชน แล้วก็จะทำงานร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลให้ดีที่สุดเพ่ือ
ประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนนะครับ วันนี้นะครับ กระผมก็จะขอแถลง
นโยบายของกระผมต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินแห่งนี้นะครับ ดังต่อไปนี้ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ กำหนดให้ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่       
ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย
ต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้การแถลงนโยบายให้กระทำโดย
เปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือทราบ นั้น 

กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน อำเภอลี้  
จังหวัดลำพูน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่ 21 เมษายน 
พ.ศ. 2564 เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน อำเภอลี้  
จังหวัดลำพูน ประกาศให้กระผมนายถาวร สามภูศรี เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
มาตรา 48 ทศ ซึ่งได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
ก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนา
เทศบาลตำบลวังดิน สำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป     
เพ่ือดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ  ยุท ธศาสตร์ชาติ  20  ปี  และเป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ งยื น
(Sustainable Development Goals ; SDFs) เป็ น ห ลั ก ใน ก ารก ำห น ด
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นโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งความ
ต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้
ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
เทศบาลตำบลวังดินได้เจริญพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีธุรกิจพาณิชยกรรมเกิดขึ้น
มากมาย และมีการขยายตัวของหน่วยงานภาคธุรกิจเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ ทำให้
เทศบาลตำบลวังดิน มีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากรแฝงที่
เข้ามาทำมาหากินเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่าภายใต้ความ
เจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่
มากมาย 

ดังนั้น ในช่วง 4 ปีต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนด
แนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลวังดิน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เทศบาลตำบลวังดินเป็นเมืองแห่ง
ความสุขสำหรับการอยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้วิสัยทัศน์ ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา นำพาองค์กร  สู่ความเป็นเลิศ ในทุกด้านผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ เพ่ือให้การบริหารงานของ
เทศบาลตำบลวังดิน สามารถบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น  
กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ 6 ด้าน คือ 

1.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
2.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา 
4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.นโยบายด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม 
6.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 
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1.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
1.1 จัดทำปฏิญญา 3 ฝ่าย (ฝ่ายบริหาร สภาและพนักงานเทศบาล)  

บันทึกเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
1.2 มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนรวมถึงสร้างมาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรม 

1.3 มุ่ งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนที่อาศัยอยู่และทำมาหากินในเขตเทศบาล 
โดยให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดี และความรับผิดชอบร่วมกัน 

1.4 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้มีความรู้ความชำนาญพิเศษ ในสาขา
วิชาชีพต่างๆ เป็นจิตอาสา เพ่ือระดมคลังสมองในการร่วมกันสรรค์สร้าง 
และพัฒนาเทศบาล ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการพร้อม 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง รวดเร็วฉับไว และประทับใจ  
ผู้มาใช้บริการ 
 

2.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.1 สนับสนุนการจัดทำโครงการธนาคารความดี เพ่ือให้สังคมได้

เล็งเห็นคุณค่าของความดี โดยการรับฝากคะแนนความดีของผู้มีความประพฤติ
ดีไว้กับธนาคาร และนำคะแนนความดีที่ฝากไว้ มาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าใน
ร้านค้าชุมชน 

2.2 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดี สามารถดำรงชีพ 
และมีส่วนร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างมีความสุข และได้รับการฝึกอาชีพเพ่ือใช้
เวลาว่างสร้างรายได้ตามความเหมาะสม 

2.3 สนับสนุนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงในชีวิตและให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำโครงการธนาคารเวลา เพ่ือให้
สังคมได้ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยการสะสมเวลาไว้ในรูปแบบบัญชีธนาคาร 
เมื่อยามจำเป็นที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ ก็สามารถเบิกถอนเวลามาใช้ได้ 

2.5 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนจิตอาสา ให้แก่ผู้มีใจเสียสละในการ
อุทิศเวลาเป็นจิตสาธารณะ และช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในทางสังคมอย่าง
สม่ำเสมอ 
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2.6 สนับสนุนให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในสถานที่สำคัญ 
และจุดเสี่ยงต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2.7 สนับสนุนการจัดทำโครงการ (ลด-ละ-เลิก) สิ่งเสพติดทั้งปวงอย่าง
ถาวร พร้อมนำบุคคลที่หลงผิดกลับคืนสู่สังคม 

 

3.นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา 
3.1 เปิดห้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้แก่เด็ก 

และเยาวชนในเขตเทศบาลได้มีพ้ืนฐาน และทักษะในด้านภาษา เพ่ือนำไป
ประยุกต์ใช้และสื่อสารได้ในสถานการณ์จริง 

3.2 สนับสนุนกิจกรรมโครงการฝึกสอนว่ายน้ำ ให้แก่เด็กและยาวชน
ในเขตเทศบาล ได้มีทักษะในการว่ายน้ำ เพ่ือแก้ปัญหาเด็กตกน้ำ 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีสาธารณะ ให้เด็กเยาวชน 
และผู้สนใจได้แสดงออกซึ่งความสามารถในกิจกรรมต่างๆ เช่นศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป์ เป็นต้น 

3.4 สนับสนุนให้มีพ้ืนที่สาธารณะ ลานกีพาและเครื่องออกกำลังกาย
ให้ชุมชน โดยการดูแลรักษาของชุมชน 

3.5 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมกีพา และกองทุนพัฒนากีฬาของ
เทศบาล เพ่ือให้เด็ก เยาวชน หรือ ประชาชนที่สนใจได้มีการแข่งขันและพัฒนา
กีฬาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกีฬาพ้ืนบ้านเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและสานสัมพันธ์ที่
ดีต่อชุมชน 

 

4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 จัดหาแหล่งน้ำ และพ้ืนที่กักเก็บน้ำ เพ่ือการอุปโภคบริโภค  

ผลิตน้ำประปา และการเกษตร โดยให้ถือเป็นวาระเร่งด่วนแห่งเทศบาลในการ
บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ อย่างทั่วถึงรองรับปริมาณการใช้น้ำที่เพ่ิม
สูงขึ้นในอนาคต 

4.2 สนับสนุนการจัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้
ในชั้นใต้ดิน และนำออกมาใช้ในช่วงฤดูแล้ง หรือเพ่ือป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง 
น้ำป่าไหลหลาก น้ำเน่าเสีย เป็นต้น 

4.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมใจปลูกป่าใน
แหล่งต้นน้ำให้เป็นแหล่งน้ำมีชีวิตเพ่ือสร้างความสมดุลที่ยั่งยืน โดยการพิทักษ์
รักษาร่วมกันอย่างจริงจัง 

 
 
 
 
 



๙ 
 

 

5.นโยบายด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม 
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งร้านค้าและธุรกิจชุมชน โดยการสร้างเครือข่าย

และให้ทุกๆชุมชน หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเอง ด้วยการเป็น
หุ้นส่วนและลงทุนร่วมกัน 

5.2 สนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน เพ่ือรวบรวมของเก่าของดี 
ของอำเภอลี้ ไว้ให้ลูกหลานได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา   
ลอยกระทง ,สงกรานต์ และสรงน้ำพระพุทธรูปโบราณ บริเวณถนนสาย
วัฒนธรรมในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เป็นประจำทุกปี โดยการบูรณาการร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน 

5.4 พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนมิตรประชา (เส้นทางหลัง สภ.ลี้)
เชื่อมต่อกับถนนมิตรประชา (เส้นทางหลังอำเภอ) ให้สวยงามรองรับการเป็น
ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนลี้-ลำพูน สายเก่า) 
 

6.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1 ปรับปรุงตลาดและศูนย์อาหารเทศบาลตำบลวังดินให้ทันสมัย 

และได้มาตรฐานแบบตลาดสดยุคใหม่ (MODERN TRADE) สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย และราคายุติธรรม เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของประชาชนที่
เพ่ิมสูงขึ้น 

6.2 สนับสนุนการจัดทำและวางผังเมืองของเทศบาลตำบลวังดิน 
เสียใหม่ ให้เป็นไปตามผังเมืองรวม เพ่ือให้สอดรับต่อการพัฒนาเมืองใหม่ใน
อนาคต และส่งเสริมให้บ้านเมืองเติบโตไปอย่างถูกต้อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 

6.3 สนับสนุนโครงการสร้างถนนตัดผ่านทุ่งนาบ้านลี้เชื่อมต่อ 
บ้านพระธาตุห้าดวง ออกสู่ถนนพหลโยธินสาย 106 (ลี้-ลำพูน) ตามฮอย
แนวคิดของครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา 

6.4 สนับสนุนโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่า-เซลล์) 
ในชุมชน และพ้ืนที่สาธารณะอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลตามความเหมาะสม 

6.5 สนับสนุนการติดตั้งเสาประติมากรรม บริเวณถนนมิตรประชา 
(เส้นทางหลัง สภ.ลี้) เชื่อมต่อกับถนนมิตรประชา (เส้นทางหลังอำเภอ) 
เพ่ือรองรับการพัฒนาเป็นถนนสายวัฒนธรรม 

นี่คอืนโยบายหลักที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการให้กับประชาชน  
กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาเทศบาลตำบลวังดิน อันเป็นองค์กรที่มีอำนาจ
หน้าที่ควบคุมการบริหารราชการของเทศบาลตำบลวังดิน ว่าจะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และยึดประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนตำบลวังดิน 
เป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง และขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
โปรดช่วยให้ความร่วมมือในการทำหน้าที่ของกระผม ในระยะเวลา 4 ปี  



๑๐ 
 

 

นับจากนี้ไป และกระผมพร้อมที่จะน้อมรับคำแนะนำ คำเสนอแนะ จากท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เพ่ือให้เทศบาลตำบลวังดินของพวกเราทุกคน 
เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน และก้าวไปสู่เมืองน่าอยู่ที่สุดในจังหวัดลำพูน 
สุดท้ายนี้ ผมก็ขอฝากท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่านนะครับ 
ว่าความร่วมมือของเราทั้งหลายจะทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่พ่ีน้องประชาชน 
และนโยบายสำคัญที่ผมตระหนักและคิดอยู่เสมอนั้นก็คือ การต่อต้านการทุจริต 
ในทุกๆ องค์กร ในทุกๆ กอง ผมถือว่าเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน เพราะว่าผม
เป็นห่วงในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ นะครับ ถ้าเราไม่มีการทุจริตผม
เชื่อว่าพ่ีน้องประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดในงบประมาณต่างๆ ที่เราเข้ามา
เพ่ือจะดำเนินการบริหารในงบประมาณเหล่านั้นนะครับ ในท้ายสุดนี้ผมก็
ขอขอบคุณท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่านนะครับ ที่ได้รับฟัง
นโยบายของกระผมครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ก่อนที่จะให้ทางสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถาม นำเสนอข้อชี้แนะ ชี้นำ ผมขอพักการประชุม 10 นาที ครับ 
 

พักประชุม 10 นาที 
 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ขณะนี้ครบเวลาการพักประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ในระเบียบวาระท่ี 3 ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติประสงค์ที่จะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ อภิปรายหรือสอบถามในรายละเอียดของนโยบายที่ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไป

แล้วนั้น ก็เรียนเชิญได้เลยครับ เชิญท่านนิยมครับ 
นายนิยม  กัลจาก   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายนิยม กัลจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2  

ครับท่านประธาน ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาในครั้งนี้  
ซึ่งกระผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องนโยบายโดยภาพรวมทั้งหมด แต่รายละเอียดยังไม่
ลงลึก และยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ได้รับความกระจ่าง โดยเฉพาะนโยบายข้อที่ 
4 ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงนี้ท่านประธานก็จะเห็นได้ว่าในเรื่อง  
น้ำเสีย ทางฝ่ายบริหารจะมีกระบวนการในการแก้ไขอย่างไร โดยเฉพาะ 
น้ำเน่าเสียจากตลาดที่ไหลลงสู่ลำห้วยและแม่น้ำ ซึ่งน้ำในแม่น้ำเราก็ใช้เป็น 
น้ำดิบในการทำน้ำประปาของเทศบาลตำบลวังดิน ถ้าเราไม่ทำการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ในอนาคตถ้าเกิดมีปัญหามลพิษลงสู่แม่น้ำลำคลองมันจะทำให้เกิด
ปัญหาในการนำน้ำในแม่น้ำมาทำน้ำประปาเทศบาลของเรา ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่
เห็นในนโยบายของท่านจะชี้แจงตรงนี้ ดังนั้นกระผมจึงเห็นสมควรว่าเป็นเชิง
แนะนำนะครับ ว่าต่อไปท่านควรที่จะดำเนินการในเรื่องของบ่อบำบัดน้ำเสีย
ของตลาด เพ่ือที่จะระบายน้ำดีลงสู่ลำห้วย โดยเฉพาะลำห้วยแม่ไปร ์ 



๑๑ 
 

 

ซึ่งตรงนี้ผมอยากฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารด้วย และรายละเอียดต่างๆ 
คงจะมีสมาชิกท่านอ่ืนๆ ได้อภิปรายอีก แล้วก็เรื่องที่ 2 เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
มาก เป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศ และผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้บริหารหลงลืมไปได้
ยังไงหรือว่าคิดไม่ถึงปัญหาเรื่องขยะก็เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน ซึ่งตรง
เนี้ยผมเล็งเห็นว่าขยะในเทศบาลตำบลวังดินนับวันจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ แล้วที่ฝัง
กลบของเราเนื้อที่ก็เกือบจะเต็ม ซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ควรจะได้รับการ
แก้ไขอย่างไรไม่เห็นมีในนโยบายของท่านเลย ดังนั้นกระผมจึงเห็นสมควรว่าที่
กล่าวมาทั้งหมดเป็นการกล่าวถึงปัญหาในเทศบาลตำบลวังดิน ซึ่งมีมาช้านาน
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังดินในอนาคตผมอยากจะให้
ท่านนายกฯ มองปัญหานี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมา
เราก็พยายามแก้ไขเต็มที่ แต่ตอนนั้นเราก็ยังเป็นสุญญากาศอยู่ไม่มีผู้บริหารที่
จะเข้ามาดำเนินการได้อย่างแท้จริง ดังนั้นผมขอฝาก 2 เรื่องนี้ ไว้กับผู้บริหาร
เพ่ือที่จะได้รับการแก้ไข เพ่ืออนาคตของเทศบาลของเราต่อไปครับผม 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ เชิญท่านนภดลครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายนภดล  ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ครับ 
 ก่อนอ่ืนกระผมขอแสดงความยินดีกับท่านนายกที่ ได้รับเลือกจากพ่ีน้อง

ประชาชนให้เข้ามาบริหารงานของเทศบาลเพ่ือบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังดิน และขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิก
สภาทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้มาเป็นตัวแทนในการกำกับ
ดูแลการบริหารงานของผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังดินครับ ในการแถลง
นโยบายของท่านนายกในวันนี้ก็เป็นการแถลงนโยบายที่จะจัดการบริหารงาน
เพ่ือพ่ีน้องประชาชนนโยบายทั้ง 6 ด้าน ก็เป็นนโยบายที่ครอบคุมเกือบทุกๆ 
ด้าน ผมขอสนับสนุนนโยบายในด้านการเมืองและการบริหารที่ว่าจัดตั้งกลุ่มผู้มี
ความรู้ความสามารถเพ่ือระดมคลังสมองในการพัฒนาเทศบาลถือเป็นนโยบาย
ที่ดีนะครับ เพ่ือที่จะได้นำผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาเทศบาล
ตำบลวังดินให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับ และนโยบายที่ 2 ในด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดี เพราะว่า
ผู้สูงอายุทุกวันนี้ก็ดูหว้าเหว่ ถ้าไม่มีการดูแลก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าผม
ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับ ที่ให้ความสนใจในผู้สูงอายุ และก็การสนับสนุน
ให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือนำมาช่วยในการดูแลด้านความ
ปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชนในยามค่ำคืน ,การประสบอุบัติเหตุและการ     
ลักเล็กขโมยน้อยนะครับ และการสนับสนุนในการ ลด-ละ-เลิก สิ่งเสพติดนี้ก็
เป็นปัญหาของสังคมและประเทศชาติ ในสังคมของเทศบาลตำบลวังดินก็มี
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ปัญหาเรื่องของยาเสพติดก็ถือเป็นนโยบายที่ดีที่ท่านนายกเห็นความสำคัญของ
เยาวชนและผู้ที่หลงผิด นโยบายที่ 3 ด้านการศึกษาและกีฬา ท่านจะให้การ
สนับสนุนด้านการกีฬา เดี๋ยวนี้กีฬาก็เป็นของเยาวชน เป็นอาชีพ ท่านก็เห็น
ความสำคัญของกีฬาที่จะให้เยาวชนของชาติใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และผู้
ที่มาร่วมการกีฬาก็จะมีสุขภาพที่ดี ด้านที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการจัดหาแหล่งน้ำถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับ เพราะว่าทุก
วันนี้สภาพแวดล้อมด้านน้ำค่อยข้างแห้งแล้งในฤดูแล้ง ก็เป็นนโยบายในการ
จัดการแหล่งน้ำให้มีน้ำใช้ตลอดและใช้ในการผลิตน้ำประปาด้วย และการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดี เพราะต้นไม้ถือ
เป็นปอดของพ่ีน้องประชาชนในการผลิตออกซิเจน นโยบายด้านที่ 5  
ด้านเศรษฐกิจ ,การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม นโยบานของท่านที่จะส่งเสริม
ด้านชุมชนเมืองนี่ก็เห็นด้วย เพราะว่า วัฒนธรรม ประเพณีดังเดิมของบ้านเราก็
ถือเป็นการรวมจิตใจ เพราะทุกวันนี้มี เทคโนโลยี เข้ามาทำให้ประเพณี  
วัฒนธรรมบางอย่างถูกหลงลืมไปในการฟ้ืนฟูสนับสนุนให้มีขึ้นมาก็เป็นการ
รวบรวมจิตใจของพ่ีน้องประชาชนให้มารวมกัน และการพัฒนาปรับปรุงถนน
มิตรประชาให้เป็นถนนวัฒนธรรมก็ถือเป็นเรื่องที่ดี นโยบายด้านที่ 6 ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ก็เป็นเรื่องที่ดีเพ่ือนำมาใช้ในการ
สูบน้ำ และพลังงานแสงสว่าง ซึ่งทำให้เป็นการประหยัดในด้านเศรษฐกิจของ
การสูบน้ำเพ่ือการเกษตรของพ่ีน้องเกษตรกร นโยบายทั้ง 6 ด้าน ผมก็ขอ
สนับสนุนนโยบายของท่านนายกในการเสนอโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการบำบัด
ทุกข์บำรุงสุขของพ่ีน้องประชาชน ในวันนี้กระผมขออภิปรายเพียงเท่านี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ เชิญท่านสันติครับ 
นายสันติ  ธรรมสุภา   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสันติ ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ครับ 
 สำหรับในวันนี้นะครับ ที่ทางท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายด้านการ

บริหาร ซึ่งในส่วนของกระผมเองนโยบายทั้ง 6 ด้าน ที่ท่านนายกได้แถลงใน
ส่วนหนึ่งผมก็ขอสนันสนุนอย่างแรกนโยบายด้านการเมืองและการบริหารก็
อยากจะสนันสนุน เพ่ิ ม เติม ในส่ วนของการพัฒ นาสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
เทศบาล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และในส่วนของนโยบาย
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตก็ขอสนับสนุนนโยบายของท่านนายกเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคง
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ในชีวิตและให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ และในส่วนของนโยบายด้าน
การศึกษาและกีฬาก็ขอสนับสนุนท่านนายกในส่วนของให้มีพ้ืนที่สาธารณะ 
ลานกีฬา และเครื่องออกกำลังกายให้ชุมชน โดยการดูแลรักษาของชุมชนเพ่ือ
เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรหรือประชาชนในแต่ละชุมชนได้มีสุขภาพที่ดี และ
ในส่วนของนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระผมขอ
สนับสนุนในการจัดหาแหล่งน้ำ และพ้ืนที่กักเก็บน้ำ เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ผลิตน้ำประปา เพราะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะจัดการบริหารในชุมชนทั้ง 2 
เขต ของเทศบาลตำบลวังดิน เพราะทุกวันนี้การบริหารจัดการน้ำประปาของ
เทศบาลตำบลวังดินจะมีปัญหาในช่วงฤดูแล้งนะครับ เพราะในฤดูแล้งจะมีผู้ที่
ต้องการใช้น้ำเพ่ิมมากข้ึน และในปัจจุบันเราจะเห็นว่าการขยายความเจริญของ
เขตเทศบาลตำบลวังดินทั้ง 2 เขต มีทั้งประชากรที่อาศัยอยู่จริงและประชากร
แฝงที่มาประกอบอาชีพในเขตเทศบาลตำบลวังดินได้มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น 
รวมถึงกิจการร้านค้าต่างๆ ได้มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นก็ถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำให้มีผู้ ใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบลวังดินเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นจึงขอ
สนับสนุนนโยบายของท่านนายกที่จะจัดหาแหล่งน้ำ กักเก็บน้ำไว้ใช้เพ่ือการ
อุปโภคบริโภคนะครับ และในนโยบายด้านเศษฐกิจ การท่องเที่ยว และ
วัฒนธรรม ขอสนันสนุนท่านนายกเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนันสนุนประเพณี
พ้ืนบ้านของเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีลอยกระทง ,สงกรานต์ และสรง
น้ำพระพุทธรูป และการสร้างถนนสายวัฒนธรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมเทศกาล
สำคัญๆ ในเขตเทศบาลตำบลวังดิน เพ่ือให้ประชาชนและผู้ที่มาเข้าร่วม
กิจกรรมได้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนนะครับ และนโยบายด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานขอสนันสนุนท่านนายกเกี่ยวกับการสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ในชุมชนเพ่ือประโยชน์ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการใช้
น้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค แล้วก็เพ่ือใช้ในส่วนของการเกษตร ซึ่งพ้ืนที่หลายๆ ส่วน
ในเขตเทศบาลตำบลวังดินมีส่วนคาบเกี่ยวระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนด้าน
การเกษตรนะครับ ซึ่งในส่วนข้อที่กระผมต้องการคำชี้แนะ ความชัดเจน ความ
กระจ่าง จากท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังดินในวันนี้นะครับ ซึ่งเป็นนโยบายใน
ด้านที่ 6 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งในการแถลงนโยบายของท่านนายกในวันนี้
นโยบายด้านที่ 6 นะครับ ข้อที่ 6.3 การสนับสนุนโครงการสร้างถนนตัดผ่าน
ทุ่งนาบ้านลี้เชื่อมต่อบ้านพระธาตุห้าดวงออกสู่ถนนพหลโยธิน 106 สายลี้ -
ลำพูน ตามฮอยแนวคิดของครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาในส่วนนี้เองนะครับ ทาง
ชุมชนบ้านลี้ ชุมชนบ้านพระธาตุห้าดวงได้มีแนวคิดที่จะทำถนนตัดผ่านทุ่งนา
ของบ้านลี้นะครับ ซึ่งทางท่านนายกได้หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นและเป็น
นโยบายที่ได้แถลงในวันนี้ แล้วก็เป็นนโยบายที่ทางนายกเองก็ให้เป็นนโยบายใน
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การหาเสียงนะครับ ดังนั้นก็ขอความกระจ่าง ความชัดเจน ว่าในส่วนของการ
จัดทำถนนตัดผ่านทุ่งนาบ้านลี้เชื่อมบ้านพระธาตุห้าดวงออกสู่ถนนพหลโยธิน 
106 ท่านนายกมีแนวคิด มีความกระจ่าง แล้วก็มีวิสัยทัศน์ในส่วนที่จะทำใน
จุดไหน เพ่ือความชัดเจน และก็ได้พูดถึงนโยบาย งบประมาณท่ีท่านจะนำมาใช้
ในส่วนของการจัดทำถนนตัดผ่านทุ่งนาบ้านลี้เชื่อมบ้านพระธาตุห้าดวงออกสู่
ถนนพหลโยธิน 106 เป็นลำดับต่อไปนะครับ ต้องขออนุญาตท่านนายกได้ให้
ความกระจ่างในส่วนของโครงการนี้นะครับ กระผมคงมีเรื่องที่จะสนับสนุนและ
สอบถามเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ เชิญท่านสุรศักดิ์ครับ 
นายสุรศักดิ์  ยะป้อม   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุรศักดิ์ ยะป้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2  ครับ 

กระผมขอนำเสนอปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียในตลาด เพราะทุกวันนี้น้ำเน่าเสียใน
ตลาดได้ไหลลงสู่ลำห้วยแม่ไปร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนที่อยู่
ใกล้บริเวณลำห้วยนะครับ ดังนั้นผมขอฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกให้
แก้ไขด้วย และอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องปัญหาที่ทิ้งขยะของเทศบาลเราทุก
วันนี้ก็ค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ และเวลาที่ฝนตกลงมาน้ำที่ไหลจากบ่อขยะก็ได้ส่ง
กลิ่นเหม็น ซึ่งปัญหานี้ถือเป็นปัญหาสำคัญนะครับ กระผมจึงขอฝากทางฝ่าย
บริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ เชิญท่านชำนาญ แว่นแจ้ง ครับ 
นายชำนาญ  แว่นแจ้ง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ แว่นแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ครับ 
 ผมขอเสริมอีกสักนิดนะครับ เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ตามท่ีท่าน ส.ท.นิยม กัลจาก ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ  
ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ กระผมยังติดใจสงสัยบางอย่างที่ท่านอาจจะ 
ลืมไปนะครับ ผมเห็นด้วยนะครับ ที่จะจัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 
เพ่ือที่จะกักน้ำไว้ที่ชั้นใต้ดิน ขออนุญาตเรียนถามนะครับ ในเมื่อท่านกักเก็บน้ำ
ได้แล้วท่านจะนำน้ำออกมาใช้ยังไง ขอฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารช่วยชี้
แจ้งด้วย ส่วนอีกเรื่องนะครับ คือ การปรับปรุงตลาดและศูนย์อาหารให้สะอาด 
สะดวก ปลอดภัย นะครับ ข้อนี้ผมก็เห็นด้วยครับ แต่ก็ติดใจสงสัยอีกนั่นแหละ
ครับ ตลาดสะอาด แต่พอล้างตลาดก็จะทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
ตามมาเกี่ยวกับน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและก็ไหลลงสู่ลำห้วย ซึ่งทำให้ผู้ที่อยู่
บริเวณที่น้ำเน่าเสียไหลผ่านได้รับผลกระทบ เพราะว่าเรายังไม่มีบ่อบำบัด    
น้ำเสียนะครับ ก่อนที่เราจะปล่อยสู่ลำห้วยนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่มี 
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บ่อบำบัดน้ำเสียนะครับ ดังนั้น ผมจึงขอถามคำถามเชิงสร้างสรรนะครับ เพื่อให้
ทางฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นและช่วยดำเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยของ     
พ่ีน้องประชาชนนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ เชิญท่านสมชายครับ 
นายสมชาย  ฉิมบุญ   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสมชาย ฉิมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ครับ 

กระผมก็รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมการประชุมสภาในครั้งนี้และก็ต้องขออภัยนะครับ 
ถ้าหากทำไม่ได้ตามขั้นตอนนะครับ ในส่วนของกระผมเองที่ได้รับฟังนโยบาย
ของท่านนายกก็มองเห็นเจตนาดีในส่วนของนโยบายที่ครอบคุมทุกด้านทั้ง 6 
ด้านนะครับ ในส่วนของกระผมเองยินดีที่จะสนันสนุนในส่วนของนโยบายที่
เกีย่วข้องกับปากท้องของประชาชน ซึ่งผมขอเพ่ิมเติมในส่วนของกระบวนการที่
จะให้ความสำคัญกับโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าส่งผลกระทบต่อ

ทุกคนนะครับ และในส่วนของตลาดและชุมชน เพราะฉะนั้นเรายังไม่ทราบว่า
โรคระบาดครั้งนี้จะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนก็อยากฝากให้ท่านผู้บริหารและ
ท่านนายกให้เพ่ิมเติมในส่วนนี้นะครับ เพ่ือที่จะได้สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนและบุคคลที่จะเข้ามายังหมู่บ้านชุมชนของเรามีกระบวนการที่จะ
ป้องกัน รวมถึงป้องปรามในกรณีที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามชุมชนนะครับ ซึ่งตรงนี้ผม
อยากจะให้เป็นเรื่องเร่งด่วนและให้บรรจุเพ่ิมเติมเข้าไปในนโยบายของท่าน
นายกด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของขยะ ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับ
ท่านสมาชิก และก็ท่านนายกที่ยังไม่เพ่ิมเติมเข้าไปในการจัดการธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าเราได้รับผลกระทบจากแมลงวันกันอย่างทั่วถึง
นะครับในฤดูฝน ซึ่งถ้าเราไม่รีบจัดการโดยเร่งด่วนผมเกรงว่าขยะจะกลายเป็น
พาหะนำเชื้อนะครับ ซึ่งผมไม่รู้ว่าขยะที่เรานำไปทิ้งทับถมกันในบ่อขยะเนี้ย
แมลงวันที่ไปนำพาเชื้อโรคมาอาจจะทำให้โรคแพร่ระบาดมากขึ้น เพราะฉะนั้น
จึงอยากให้นำเข้าไปในแผนให้ท่านนายกบริหารจัดการให้ครับ ในส่วนของ
กระผมก็คงมีเรื่องนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

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

เทศบาลตำบลวังดินที่ชัดเจนเป้าหมายนั้นก็คือ เป็นเมืองแห่งความสุข  
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เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความสุข ความเจริญ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความ
ปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี คำว่า “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” นั้นก็คือ 
เรื่องของคน คนมีสถานที่ที่ดี มีความคิดที่ดี มีการพัฒนาที่ดี ทุกคนก็จะมีความ
โอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันนะครับ ในส่วนของนโยบายของท่านนายกทั้ง 6 
ด้าน นะครับ ด้านการเมืองและการบริหารที่สำคัญก็คือตามวรรคสองนะครับ 
เรื่องบทบาทหน้าที่ การสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงวรรค
สามกล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบ ถ้าหากว่าทางท่านนายกมีนโยบาย
ส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ รวมถึงภาคประชาชนนะครับ ให้รู้บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเอง คุณธรรมจริยธรรมของตนเอง ดังนั้นบุคคลในเขต
เทศบาลตำบลวังดินก็จะมีแนวคิดไปในทางเดียวกัน มีความโอบอ้อมอารีซึ่งกัน
และกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน การบริหารงานก็จะไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องซึ่งกันและกัน ผมเห็นด้วยกับนโยบายในด้านที่  1 นะครับ ในส่วน
นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดี
เรียนจากข้อมูลของภาครัฐนะครับเรื่องของผู้สูงอายุ เนื่องจากว่าประเทศไทย
เรานะครับได้เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นเรื่องแรงงานของเราเนี้ยจะลด
ต่ำลงดูจากข้อมูลสถิติย้อนหลังของเทศบาลเรานะครับ จำนวนประชากรของ
เราลดลงเฉลี่ยปีละ 100 คน สามารถดูได้จากข้อมูลสถิติของ สปสช.  
ได้นะครับ ดังนั้นเนี้ยเรื่องของสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเนี้ยค่อนข้างที่จะดูแล
ลำบากนิดหนึ่ง เนื่องจากว่าแรงงานของเรานะครับ บุตรหลานถูกส่งไปเรียนใน
ตัวเมือง แล้วจะกลับมาทำงานในพ้ืนที่บ้านเราเนี้ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่ง 
สภาพพ้ืนที่เราเป็นพ้ืนที่งานที่ห่างไกลจะตัวเมืองนะครับ ดังนั้นควรส่งเสริมให้
พัฒนาสุขภาพจิตสุขภาพกายของผู้สูงอายุด้วยนะครับ และต่อมาในวรรคที่หกก็
คือสนันสนุนเรื่องของการติดตั้งกล้อง CCTV ในชุมชนของเราเป็นชุมชนกึ่ง
เมืองกึ่งตลาด ก็คือมีทั้งเขตตำบลลี้ของเราที่เป็นเขตอำเภอและอีกหลายๆ 
ตำบลที่เข้ามาอยู่ในเขตตำบลของเรานะครับ ซึ่งภาคเอกชนของเราก็มีในส่วนที่
เป็นหน่วยงานสำคัญๆ ก็คือ ธนาคาร ตัวอำเภอ และสถานที่ราชการอ่ืนๆ 
รวมถึงโรงพยาบาลนะครับ ตลาด ดังนั้นเนี้ยคนที่เข้ามาในเขตของเราควร
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั้งที่อยู่เขตเทศบาลและผู้ที่มาใช้บริการ
ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมดนะครับ เนื่องจากเราเล็งเห็นว่าทุกคนมีคุณภาพ
ชีวิตของทุกคนและที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในตลาดและในชุมชนของเรานะครับ 
นั้นคือ เม็ดเงินมหาศาลที่เข้ามาสู่ภาคประชาชน และนั้นคือ ภาษีที่เขาจะตอบ
แทนมาภาครัฐของเรานะครับนี่คือ ที่ผมเห็นด้วยในนโยบายด้านที่ 2 นะครับ 
ส่วนนโยบายด้านที่ 3 นะครับ ด้านการศึกษาและกีฬา ซึ่งน่าจะมีในเรื่องของ
สาธารณสุขด้วย ก็คือตามวรรคที่ 4 สนับสนุนให้มีพ้ืนที่สาธารณะ ลานกีฬา
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และเครื่องออกกำลังกาย และตามวรรคที่ 5 เสริมสร้างสุขภาพ ก็คือในกลุ่ม
ของ สปสช. นะครับ ทั้งนั้นจึงอยากจะรบกวนทางท่านนายกช่วยดูในกลุ่มของ
คณะกรรมการ สปสช. ด้วยนะครับ รวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทน
ของทั้ง 4 หมู่บ้าน ที่สามารถจะเสนอโครงการต่างๆ ได้ผ่านทางคณะกรรมการ 
สปสช. อันนี้ผมเห็นด้วยกับนโยบายในด้านที่ 3 ส่วนนโยบายในด้านที่ 4  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามวรรค 1 นะครับ การจัดหา 
แหล่งน้ำ แหล่งน้ำหลักๆ ที่เรามีก็จะมีอยู่ด้วยกัน 3 แหล่ง นะครับ  

1. อ่างเก็บน้ำแม่เหยียบ 
2. อ่างเก็บน้ำแม่ยางงัว 
3. แหล่งน้ำธรรมชาติของน้ำแม่เหยียบ 

แหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำผิวดินมีอยู่ 2 แหล่ง ดังนั้น การแหล่งน้ำที่จะใช้ในการ
ผลิตประปานั้น เบื้องต้นที่ผมได้รับทราบข้อมูลมาว่าแหล่งน้ำของน้ำแม่เหยียบ
นั้น ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีข้อพิพาทในพ้ืนที่การใช้น้ำของ 2 ตำบล 
นะครับ ซึ่งทำให้มีปัญหานิดหน่อย ส่วนในอ่างแม่ยางงัว ก็คือว่า ทางชุมชน 
ขอสงวนไว้ซึ่งการประมง ใช้สอยในเรื่องของประมง ดังนั้น ในเรื่องของการ
อุปโภคก็เลยยากนิดหนึ่ง แหล่งน้ำที่ 3 ก็คือ แหล่งน้ำของแม่น้ำลี้นะครับ 
ซึ่งกระผมเห็นด้วยที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงเรื่องน้ำเน่าเสียที่ไหลลงสู่แม่น้ำและได้
ไหลเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปา ซึ่งทำให้มันวนลูปอยู่แบบนี้นะครับ ดังนั้น 
ปัญหาด้านประปาท่ีท่านนายกได้ใส่ในวาระเร่งด้วยของเทศบาลเลยนะครับ 
ว่าแหล่งน้ำประปามันจะมาจากไหน ซึ่งผมก็ได้มีข้อมูลคร่าวๆ นะครับ ผมขอ
ชี้แจงในเรื่องของส่วนกลางก็นะครับ ตามที่ผมได้เก็บข้อมูลมานะครับ ปริมาณ
ของน้ำทั้งเทศบาล ปริมาณน้ำในภาคฤดูร้อนมีปริมาณการใช้น้ำ  
1,000 คิว/วัน ส่วนในฤดูแล้งนี้จะคาบเกี่ยวระหว่างเดือน มกราคม – 
พฤษภาคม แต่ปีนี้ฝนตกเร็วหน่อยนะครับ ดังนั้น แหล่งน้ำที่จะได้มาชดเชย
แหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ที่เราเห็นได้ชัด ก็คือ แหล่งน้ำบาดาลหรือแหล่งน้ำ
ใต้ดิน ผมจะไม่ชี้แจงถึงเรื่องของกระบวนการน้ำผลิตนะครับ ขอดำเนินการใน
เรื่องของน้ำดิบก่อนนะครับ ส่วนกระบวนการเนี้ยก็ขอให้เป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคนะครับ น้ำดิบนั้น ปริมาณของน้ำบาดาลที่เราจะเจาะ
ขึ้นมาได้ตามมาตรฐานของบ่อบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับอยู่ที่ 
100 เมตร ดังนั้น การที่จะเจาะขึ้นมาแทนในส่วนของน้ำดิบที่ 1,000 คิว/วัน 
นั้น เราสามารถเจาะน้ำบาดาลในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น มุมทางทิศตะวันตกของ
เทศบาล 1 จุด นะครับ ส่วนจุดที่ 2 บริเวณสุสานหนองห่าง ซึ่งเราสามารถ
เจาะบ่อบาดาลตรงนั้นได้อีก 3 บ่อ นะครับ ตำแหน่งที่เหมาะสม ก็คือทางด้าน
ทิศตะวันตกด้านบนสุสาน ส่วนด้านล่างจะมีปัญหาเรื่องแนวสโลปนะครับ 
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แรงดันจะตกนิดหนึ่งและอาจจะมีปัญหาเรื่องของมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับ     
ส่วนด้านบนก็จะมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับ แล้วก็ตำแหน่งที่  3   
ก็คือ ตำแหน่งของศาลาเก็บของในส่วนของด้านบนนะครับ ปริมาณน้ำอีกจุด
หนึ่งก็คือ บริเวณศาลา SML นะครับ ทางโครงการนี้อาจจะเสนอ 1 บ่อ      
นะครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องเสนอในแบบของประปาชุมชนหรือว่าของ
เทศบาลนะครับ ในส่วนของทางหมู่บ้านหมู่ 14 จะ 2 ระบบ ด้วยกัน  ก็คือ 
ประปาของหมู่บ้าน ก็คือจัดการบริหารในหมู่บ้านกันเอง ซึ่งมันจะมีปัญหาเรื่อง
ของชุมชนนะครับ เราเป็นชุมชนเมืองจะทั้งหมู่ 4 หรือว่าหมู่ 14 มีปัญหาเรื่อง
ของชุมชนเมือง ก็บริหารจัดการน้ำที่เราแบ่งยังงั้น มันก็ตั้งแต่สมัยก่อนจะมาถึง
สมัยสมาชิกสภาเรานี้นะครับ การบริหารน้ำในส่วนที่ชาวบ้านบริหารกันเองนั้น
มันเป็นโดยพื้นฐาน ส่วนที่เป็นระบบของเทศบาลเนี้ยเครื่องจักรสามารถลงได้ใน
ส่วนของภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นด้านถนนที่เป็นเส้นหลักนะครับ มันต้องอาศัย
เครื่องมือเครื่องจักร เพราะฉะนั้นหมู่บ้านเนี้ยไม่สามารถทำได้นะครับ ในส่วน
ของบริเวณด้านนอกเนี้ยในส่วนของชุมชน บางคนอาจจะจำได้อยู่นะครับ 
ต่อมาขอย้ายมาที่ระบบประปานะครับ น้ำ 1 บ่อ เนี้ย ที่สามารถเจาะและดูด
ขึ้นมาได้คำนวณปริมาณแล้วอยู่ที่ 8 คิว/ชั่วโมง นะครับ น้ำที่จะมาเสริมในส่วน
การผลิตน้ำประปาของเรา ก็คือ 1 วัน 1 บ่อ เนี้ย ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ที่ 
192 คิว/วัน นี่คือปั่นตลอด 24 ชั่วโมง นะครับ โดยไม่มีการพัก ดังนั้น น้ำที่
จะช่วยเสริมประมาณน้ำที่ 1,000 คิว เนี้ยอยู่ที่ 6 บ่อ นะครับ จึงขอฝากท่าน
นายกเข้าไปพิจารณาว่ามันจะสามารถทำได้หรือไม่นะครับ อันนี้ผมเห็นด้วยกับ
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับ ส่วนในเรื่องของการจัดการขยะผมก็
เห็นด้วยกับท่านสมาชิกหลายท่านนะครับ ผมขอนำเสนอนะครับ รบกวนท่าน
นายกนำบรรจุเข้าสู่วาระของคณะกรรมการการจัดการขยะของเรานะครับ  
โดยพ้ืนที่ๆ มีปัญหาเรื่องกองขยะก็คือพ้ืนที่ทางท่านสมาชิกสภาท่านนิยม     
นะครับ แล้วก็ท่านสมาชิกคนอ่ืนๆ ก็คือปัญหาการจัดการขยะนะครับ ก็ขอ
นำเสนอให้มีก็จัดการสำรวจพื้นที่ๆ จะเป็นแหล่งทิ้งใหม่ให้เป็นพื้นที่ๆ เหมาะสม
และไม่ควรที่จะไกลเกินไปนะครับ แต่ว่าเราก็มองเห็นในเรื่องของพนักงานด้วย
นะครับ   ว่าทำงานไกลจากพ้ืนที่หรือว่ามีความจำเป็นในเรื่องของงบประมาณ 
ความเหมาะสมเรื่องการขนส่ง ค่าน้ำมันนะครับเป็นปัจจัยหลักในเรื่องของการ
ขนส่ง แล้วก็เรื่องของพนักงานที่จะต้องไปดูแลเรื่องของบ่อขยะนะครับ ขอฝาก
ท่านนายกในการดูนโยบายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ นโยบายด้านที่ 
5 ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจตามวรรค 1 นี้
ผมเห็นด้วยนะครับที่ว่าเราจะมีการจัดการกองทุนธุรกิจหุ้นส่วนนะครับ ส่วนจะ
ดำเนินการอย่างไรนั้น ขอให้ทางท่านนายกได้นำเรียนอีกทีนะครับ ซึ่งบางธุรกิจ
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นั้นเราสามารถปรับให้เข้ากับชุมชนได้นะครับ ตามวรรค 3 ของด้านเศรษฐกิจ
แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมตามที่ท่านสมาชิกสันติได้นำเสนอในเรื่อง
ของประเพณีสงกรานต์ ,ลอยกระทง ,แห่เทียนพรรษา และสรงน้ำพระพุทธรูป
นะครับ ก็ที่เรามีประเพณีสามารถจุงใจ ดึงดูดความศรัทธา ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนได้นะครับ และก็เป็นจุดแลนด์มาร์ค ถ้าหากสามารถพัฒนาในจุดนี้ได้
นะครับ จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ มันจะเหมือนในกรณีเมื่อกี้นะครับผมเห็น
ด้วยกับนโยบายของท่านนะครับ ส่วนนโยบายที่ 6 นะครับ ในเรื่องโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นปัจจัยหลักไม่ว่าจะเป็นถนนหรือประปานะครับ 
ร้านค้าในตลาดจะพัฒนาในเรื่องของความสะอาดอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับใน
การที่จะพัฒนาให้เป็นตลาดที่สะอาด เนื่องจากว่าเราเป็นศูนย์รวมของอำเภอมี
ประชาชนมาใช้บริการร้านอาหารในตลาดเทศบาล ถ้าหากเราสามารถพัฒนา
ในจุดนี้ได้นะครับจะสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักเรียน เงินหมุนเวียนที่จะเข้ามาสู่
ระบบของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดและจะกลับคืนในรูปของภาษีค่าเช่าที่จะเข้าสู่
เทศบาลของเรานะครับในการบริหารจัดการต่อไปนะครับ แล้วก็ตามวรรค 2 
นะครับ พัฒนาผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองในอนาคตอันนี้ผม
เห็นด้วยนะครับ สรุปก็คือทางผมก็ เห็นด้วยกับทางท่านนายกนะครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครบั มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ เชิญท่านชำนาญ พวงเงินครับ 
นายชำนาญ  พวงเงิน   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ พวงเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1  

ท่านประธานครับที่ทางผู้บริหารได้แถลงนโยบาย 6 ข้อ ผมเห็นด้วยนะครับ 
ผมขอสนับสนุน ผมสงสัยอยู่ข้อเดียวคือข้อ 2.4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ธนาคารเวลาเนี้ยการส่งเสริมการสนับสนุนการจัดทำโครงการธนาคารเวลาเพ่ือ
สังคมและดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สะสมเวลาในรูปแบบบัญชีธนาคารและเอา
ออกมาใช้เมื่อเวลาจำเป็นอันนี้อยากจะให้ท่านนายกลงรายละเอียดนะครับว่า
เอามาใช้ยังไง ระเบียบเป็นยังไง ขั้นตอนเป็นยังไง นั่งโง่มาตั้งหลายวันแล้ว 
นะครับ และ 2.7 นะครับ ข้อนี้ผมชอบใจมากครับ การสนันสนุนการจัดทำ
โครงการ ลด-ละ-เลิก สิ่งเสพติดทั้งปวงอย่างถาวร ท่านประธานลองดูที่หน้าปก
นะครับ ตรงกับชื่อของท่านนายกพอดีเลยนะครับ อันนี้ผมชอบใจนะครับ ข้อที่
ท่านนายกได้แถลงมาผมก็ขอสนับสนุนและเห็นด้วย ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านไหนอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติม 
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นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี เดี๋ยวรอทางฝ่ายบริหารได้อธิบายรายละเอียดในนโยบาย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต่างๆ ที่ทางท่านสมาชิกได้สอบถาม เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ก่อนอ่ืนก็ต้อง

ขอขอบคุณและชื่นชมสมาชิกของเราทุกๆ ท่านนะครับที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ 
นะครับของแต่ละท่านที่ได้อภิปรายนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ท่าน
ได้รู้และได้สอบในเรื่องที่ไม่ทราบนะครับ เพราะในนโยบายของผมเน้นย้ำใน
เรื่องของการอภิปราย เพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสในการพูดจาในการ
สื่อให้กับผู้บริหารได้รับทราบในส่วนของนโยบายต่างๆ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ 
ผมก็ขออนุญาตตอบทลีะประเด็นที่ละคำถามนะครับ ประเด็นไหนที่อาจจะ 
ซ้ำกันผมก็ขออนุญาตรวมเป็นคำถามเดียวกันเลยนะครับในเบื้องต้นขออนุญาต
ตอบคำถามของท่าน สท.นิยม กัลจาก นะครับ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ  
ได้พูดในประเด็นของน้ำเสียที่ไหลจากตลาดว่าทำไหมทางผู้บริหารถึงไม่มีใน
นโยบายนะครับต้องขอนำเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
ปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำที่ไหลจากตลาดลงไปสู่ที่ต่ำไปในเส้นสายของหมู่ 4  
นะครับไปสู่ตรงน้ำแม่ไปร์ทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำโดยภาครวมนะครับ 
เพราะว่าได้สร้างมลภาวะทางกลิ่นสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้ง 2 ฝั่ง  
หรือที่อยู่ใกล้กับจุดที่ท่อน้ำทิ้งอยู่นะครับ ทำให้รู้สึกว่ามลพิษทางกลิ่นสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ไม่ด้ให้กับผู้ที่พบเห็นนะครับ ดังนั้นผมขอนำเรียนผ่านท่าน
ประธานไปยังท่านสมาชิกที่ได้สอบถามมาก็คือเรื่องของน้ำเน่าเสียนี้ผมก็ได้ไปดู
มานะครับไปดูตรงจุดที่ว่าน้ำได้ไหลลงสู่ตรงไหน และจุดในตลาดที่ เป็นปัญหา
เราจะแก้ไขตรงนี้ ได้อย่างไร ผมก็เลยแนะนำกับท่านสมาชิกว่าผมจะเอา
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินมาแก้ไขในทุกๆ มิติ เพ่ือจะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้น 
เพราะว่าการนำระบบนี้มาใช้นั้นจะใช้ให้เกิดประโยชน์ในลักษณะที่ไม่ทำให้เกิด
มลพิษ ซึ่งหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นใน YouTube หรือตามที่กระผมได้
นำเสนอไปในการทำธนาคารน้ำใต้ดินจะแก้ปัญหาได้ทั้งน้ำท่วมขัง น้ำป่าไหล
หลาก น้ำเน่าเสีย น้ำสกปรก แก้ไขได้หมดในส่วนทางปฏิบัติจะแก้ไขได้อย่างไร
ผมเชื่อว่าอนาคตจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าทำได้อย่างไรนะครับผม
ต้องนำเรียนกับท่านว่าในการทำระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ระบบปิดนั้น
มันมีลักษณะคล้ายบ่อ ระบบปิดนี้หมายความว่าก็ขุดเป็นบ่อๆ เหมือนห้องน้ำ
หรือห้องส้วมทั่วๆไป เมื่อเราขุดแล้วลักษณะของการทำนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากนะ
ครับก็มีอุปกรณ์ในการทำเราก็สามารถจะขุดบ่อๆลึกกี่เมตร กว้างกี่เมตร 
แล้วแต่ลักษณะของพ้ืนที่ ถ้าพ้ืนที่ไหนเป็นพ้ืนที่มีปริมาณน้ำลงเยอะเราก็ขุดบ่อ
ใหญ่ขึ้นอาจจะกว้าง 2 เมตร อาจจะลึก 2.5 เมตร แต่ถ้าพ้ืนที่ไหนมันมี
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ปริมาณน้ำลงไม่มากก็อาจจะกว้าง 1 เมตร ลึก 1.5 เมตร ลดหลั่นกันไปตาม
ปริมาณน้ำนะครับการทำธนาคารน้ำใต้ดินนี้มันแก้ได้หลายอย่างนะครั บ
แก้ปัญหาของน้ำท่วม แก้ปัญหาเรื่องของน้ำเสียมันแก้ได้อย่างไร วิธีการก็คือ 
เมื่อเราทำธนาคารน้ำใต้ดินนะครับ ถ้าเราเอาของเสียลงไปใส่โดยวิธีการกรอง 
กรองดักไขมัน กรองสิ่งสกปรกท่ีจะลงให้น้ำมันลงอย่างเดียว เช่น ถ้าเราจะทำที่
บริเวณเขียงหมู เราก็บอกว่าเอาน้ำเลือดหรือน้ำอะไรต่างๆ ที่ออกมาจากเขียง
หมูลงอย่างเดียว ในส่วนของพวกไขมันเราก็จะมีวิธีดักอาจจะเป็นการใช้ตระ
แกงในการดักพวกไขมันต่างๆ ให้น้ำลงอย่างเดียว น้ำมันก็จะลงสู่ใต้ดิน น้ำมัน
จะไม่ไหลไปตามที่ต่ำแล้วนะครับ ถ้าไหลก็อาจจะไหลน้อย เช่นผมยกตัวอย่าง
ง่ายๆ ถ้าเกิดจะทำนะครับ จุดที่ผมจะทำก็คือบริเวณเขียงหมู 1 จุด กว้าง 2 
เมตร ลึก 2.5 เมตร ถ้าน้ำไปตรงจุดไหนระยะ 50 เมตรต่อ 1 จุด อาจจะ
ประมาณ 3-4 จุด จุดสุดท้ายก็คงบริเวณสะพานแม่ไปร์นะครับ ผมเชื่อว่า    
ถ้าท่านสมาชิกคิดภาพไปตามผมเนี้ย ถ้าทำได้มันจะแก้ปัญหาเรื่องของน้ำเน่า
น้ำเสียที่ลงสู่น้ำแม่ไปร์ได้เป็นอย่างดีนะครับ ขอให้ท่านเชื่อในตัวผู้บริหารที่จะ
เอาระบบนี้มาใช้อย่างจริงจัง เพราะว่าการที่ผมอธิบายในภาพของธนาคารน้ำ
ใต้ดินนี้อาจจะมองไม่ชัดอาจจะต้องได้มีการอบรมในส่วนของวิทยากรที่มี
ความรู้ในส่วนนี้โดยเฉพาะเพ่ือให้เกิดความเข้าใจของประชาชนทั้ง 4 หมู่บ้าน 
แล้วระบบนี้จะกลายเป็นระบบที่บูรณาการร่วมกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาค
การเกษตร เรื่องของแหล่งน้ำหรือการขุดบ่อบาดาล เพราะว่าเวลาที่เราทำ
ธนาคารน้ำใต้ดินนี้นะครับปริมาณน้ำเนี้ยมันจะไหลลงเก็บไว้ในชั้นใต้ดิน น้ำ
อะไรไหลลงครับ น้ำฝนไหลลง น้ำสกปรกไหลลง น้ำซักผ้าไหลลง ต่างๆ เหล่านี้
มันจะแก้ได้นะครับ โดยระบบเวลาทำธนาคารน้ำใต้ดินเนี้ย ถ้าเป็นระบบบ่อ
อาจจะมีองค์ประกอบอยู่หรืออาจจะเอายางรถยนต์ใส่ก็แล้วแต่วิธีการ แต่บาง
คนบอกว่าถ้าเอาพวกยางรถยนต์มันจะกระทบต่อระบบนิเวศไหมหรือพวกขวด
น้ำขวดแก้วเราก็เปลี่ยนเป็นหินได้หินก้อนใหญ่ๆ หรือหินภูเขาไฟเราก็สามารถ
ใช้ได้ ฉะนั้นถ้าพวกเราจะลองทำแล้วทำให้เป็นระบบมานั่งคุยกันผมเชื่อว่าจะ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียที่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่ไปร์ได้ทั้งระบบ เพราะว่าเราอยู่
อย่างนี้มานานแล้วนะครับ ที่เราเห็นน้ำเน่าเสียไหลลงสู่น้ำแม่ไปร์ ไปสู่น้ำแม่
เเต๊ะ ไปสู่แม่น้ำลี้และเราก็สูบน้ำแม่ลี้มาใช้ผลิตน้ำประปา ฉะนั้นต่อไปนี้ผมก็
ต้องแก้ไขแบบยั่งยืนนะครับ ส่วนวิธีการอย่างไรจะเป็นแบบไหนก็คงต้องมาว่า
กันอีกทีหนึ่ง แต่เป็นนโยบายที่ผมเชื่อว่าสามารถแก้ไขได้ทั้งระบบนะครับ อันนี้
ก็ขอตอบคำถามท่าน สท.นิยม กัลจาก ในประเด็นในส่วนของน้ำเน่าน้ำเสียจาก
ตลาดที่ไหลลงสู่ 
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น้ำแม่ไปร ์รวมถึงอีกหลายๆท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับ ส่วนเรื่องของบ่อขยะ
นะครับ ที่ทุกวันนี้บ่อขยะมันเต็มนะครับผมต้องนำเรื่องเรียนกับท่านว่าความ
จริงแล้วบ่อขยะนี้มันเต็มมานานแล้ว แต่ก็อยู่ช่วงของการปรับเกลี่ยพื้นที่ในส่วน
ที่สามารถจะทับได้จะฝังกลบได้ ซึ่งก็อยู่อย่างงี้มานานนะครับ แต่ความจริงแล้ว
บ่อขยะของเทศบาลตำบลวังดินเต็มมานานแล้ว โดยการรายงานของเจ้าหน้าที่ 
ฉะนั้นผมก็เคยนำเสนอเรื่องนี้ต่อพ่ีน้องประชาชนผ่านทางไลน์หรือบอกเป็นการ
ส่วนตัวว่าถึงเวลาแล้วที่เราจำเป็นที่จะต้องย้ายบ่อขยะผมก็เลยสอบถามไปยังพ่ี
น้องประชาชนว่าเห็นด้วยไหมกับการย้ายบ่อขยะ ซึ่งพ่ีน้องประชาชนที่ผมได้
พูดคุยตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้ย้าย แต่ถ้าจะย้ายคำถามที่สำคัญที่สุดก็
คือว่าเราจะย้ายบ่อขยะไปอยู่ที่ไหนนะครับ คุยเรื่องนี้กันนานพอสมควรนะครับ 
ก็เลยคิดว่าในส่วนของตรงนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องประชาพิจารณ์ผมเชื่อว่าพ่ีน้อง
ประชาชน ผู้นำชุมชน ก็จะคิดเหมือนๆ กันว่าถึงเวลาที่เราต้องย้ายแล้วนะครับ 
เพราะบ่อขยะตอนนี้มีพ่ีน้องประชาชนไปสร้างบ้านอยู่อาศัยกันเป็นจำนวนมาก 
เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ แต่ปัจจุบันมีเยอะมาก ความเดือดร้อนจาก
มลภาวะทางอากาศ เพราะมันก็ต้องอยู่กับขยะทั้งวันระยะ 50 - 100 เมตร 
กลิ่นก็มาถึงได้ แมลงวันก็เยอะ แล้วก็เชื่อไหมครับว่าจำนวนเชื้อหรือมลพิษ
ต่างๆ ที่อยู่ใต้บ่อขยะก็คงได้ไหลลงสู่แม่น้ำแม่ไปร์ที่เราใช้อุปโภคบริโภคทุกๆ 
วัน ฉะนั้นต่อไปนี้ในการที่เราจะบริหารจัดการขยะที่มันล้นออกมา บ่อขยะ       
ทุกวันเนี้ยเราจะทำอย่างไร ผมคุยกับหลายฝ่ายว่าควรขอคำแนะนำจากผู้นำ
ชุมชน ว่าเราสมควรที่จะย้ายบ่อขยะได้หรือยัง ถ้าจะย้ายควรย้ายไปอยู่ที่จุด
ไหน จะเป็นพ้ืนที่ป่าหรือพ้ืนที่เหนืออ่างแม่เหยียบหรืออ่างแม่ยางงัวก็แล้วแต่
คณะกรรมการจะตัดสินใจ แล้วผมก็ถามว่าถ้าเกิดเป็นพ้ืนที่ป่าๆ เขาจะอนุญาต
ไหม เขาจะเห็นดีด้วยหรือไม่นะครับ แต่ได้ยินได้ฟังในส่วนของป่าของบ้านเรา
เนี้ยนะครับจะอยู่ในความดูแลของโครงการหลวง ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ห้วยต้ม
นะครับ ดูแล้วมีโอกาสเป็นไปได้ ซึ่งทางโครงการหลวงก็เห็นดีด้วย 
นะครับ แต่ก็ต้องไปเจรจาผมเชื่อว่าการเจรจาพูดคุยกันในจุดนี้ก็เป็นประโยชน์
สำหรับพ่ีน้องประชาชน เรื่องของบ่อขยะนะครับ สำหรับเรื่องนี้ต้องขอนำเรียน
ท่านว่าจะได้พูดคุยกับหลายๆ ฝ่ายอยู่ แต่การบริหารจัดการของเทศบาลตำบล
วังดินก็ได้พยายามจนถึงที่สุดในการจัดการขยะ แต่ก็ต้องแจ้งต่อผู้บริหารให้
ได้รับทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรในอนาคตเพ่ือลูกหลานครับอันนี้ก็เป็น
ประเด็นเรื่องของขยะนะครับ ประเด็นต่อไปเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อใน
พ้ืนที่ส่วนของเทศบาลของเรา โดยเฉพาะในส่วนของตลาดเทศบาลตำบลวังดิน 
จริงๆ แล้วในส่วนของผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ ผมเองเนี้ยต้องบอกว่ามา
ตลาดแทบจะทุกเช้านะครับก็ได้รับฟังรับทราบปัญหาของพ่ีน้องประชาชน 
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พ่อค้าแม่ค้า รวมไปถึงในส่วนของลูกค้าที่ได้มาเดินจับจ่ายซื้อของอยู่เป็นประจำ
นะครับว่าปัญหานั้นก็คือปัญหาเรื่องของโควิด – 19 ซึ่งเป็นปัญหาระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งเชื้อโรคนี้มีโอกาสที่จะมาสู่พ่ีน้องประชาชนได้
โดยง่าย ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีการป้องกันโรคโควิด – 19 มันก็จะมีโอกาสที่

ไปสู่พ่ีน้องประชาชนได้ โดยเฉพาะตลาดเทศบาล เพราะเป็นพ้ืนที่เปิด  
เป็นพ้ืนที่รับความเสี่ยง ฉะนั้นในส่วนของวิธีการนั้นผมก็เคยมีความคิดที่จะตั้ง
จุดคัดกรอง 2 จุด ตรงบริเวณร้านเอนกประสงค์ 1 จุด และบริเวณธนาคาร
ออมสินอีก 1 จุด แต่ปรากฏว่ามีคำสั่งห้ามให้มีจุดคัดกรอง เพราะกลัวว่าจะมี
ประชาชนมารวมกันที่จุดคัดกรองเป็นจำนวนมาก โครงการนี้ก็เลยยุติไปนะครับ 
แต่ก็เห็นดีด้วยกับทางชมรมตลาด นำโดยท่านวีระศักดิ์ รัตนอาชากูล ประธาน
ชมรมตลาด ที่ได้เคยคุยไว้ว่าจะมีโครงการในเรื่องของการติดสติกเกอร์ให้กับ
ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในตลาดเทศบาลตำบลวังดิน เพราะจะทำให้พ่อค้าแม่ค้ารู้
เลยว่าลูกค้าคนนี้ได้ผ่านการคัดกรองหรือยังนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวคงจะได้ฝากทาง
กองสาธารณสุขนะครับให้ประสานกับทางชมรมตลาดผ่านท่าน สท.สมชาย  
ฉิมบุญ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานตลาดอยู่ในขณะนี้นะครับว่าเราจะมี
มาตราการร่วมกันอย่างไร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับพ่ีน้องประชาชน 
นะครับ คำถามต่อไปของท่าน สท.ชาญคณิต มีจี๋ นะครับ เรื่องของแหล่งน้ำ 
ซึ่งที่ทางท่าน สท.ชาญคณิต มีจี๋ ได้อภิปรายไปนั้นเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่เป็น
ข้อมูลเชิงลึกนะครับที่ค่อยข้างจะต้องได้รับการศึกษาเรื่องของปริมาณน้ำใน 
แต่ละวัน แต่ละคิว ตามที่ท่าน สท. ได้นำเสนอไว้ เพราะฉะนั้นในเรื่องของ
แหล่งน้ำผมได้นำเรียนกับพ่ีน้องประชาชน ท่านประธานสภา และสมาชิก    
ทุกท่านนะครับว่า เรื่องของแหล่งน้ำนั้นเป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่าเทศบาลของเรา
ไม่มีจุดกักเก็บน้ำเป็นของตัวเองโดยแท้จริงในการนำมาผลิตน้ำประปา ในการ
นำมาเพ่ืออุปโภคบริโภค เรามีแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง แต่ทางเทศบาล
ของเราไม่สามารถท่ีจะนำน้ำจาก 2 แหล่ง นี้มาใช้ประโยชน์ในเรื่องการอุปโภค
บริโภคได้ เพราะติดในเรื่องของการเกษตร ฉะนั้นทางเทศบาลตำบลวังดิน 
จึงไม่สามารถนำมาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ ดังนั้นเทศบาลจึงจำเป็นที่
จะต้องมีแหล่งน้ำใหม่หรือพ้ืนที่กักเก็บน้ำใหม่นะครับให้เป็นพื้นที่ๆ ถาวร  
เวลาที่เราจะนำมาผลิตน้ำประปา เราก็จะได้มาดูที่ตรงนั้นมาผลิตน้ำประปานะ
ครับ ทุกวันนี้แหล่งน้ำเราอาจจะมาจากแม่น้ำลี้  โดยการสูบขึ้นมาผลิต
น้ำประปา อีกแหล่งหนึ่งก็มาจากบ่อบาดาล ปัจจุบันนี้บ่อบาดาลก็มีความสำคัญ
ยิ่งที่ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ใสขึ้น อาจจะมีที่เราจะต้องไปดูแลเรื่องของความ
สะอาดบ้าง แต่ก็เชื่อว่าไม่มีประเด็นของปัญหาเรื่องความสะอาด เพราะว่าถ้า
น้ำมาจากบ่อบาดาลแล้วจะมีความสะอาดมากกว่าที่มาจากแม่น้ำลี้นะครับ   
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แต่แม่น้ำลี้ที่เราใช้ทุกครั้งทุกคราวนั้นต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาเรื่องของความ
ขุ่นเวลาที่น้ำมันมาเยอะเกิน ความไม่สะอาด เวลาดึงน้ำขึ้นมาใช้ก็มีอาการคัน
บ้าง บางคนก็บอกว่าน้ำเหมือนโอวันติลบ้างหรือว่าน้ำดำบ้างตรงจุดนี้ทาง
เทศบาลต้องเร่งแก้ไขเราจะให้พ่ีน้องประชนใช้น้ำที่สกปรกหรือไม่สะอาดไม่ได้ 
เพราะหน่วยงานเทศบาลเราเนี้ยเป็นหน่วยงานบริการ เป็นหน่วยงานที่ให้
ประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชน เราจะต้องดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชน 
โดยเฉพาะกิจการประปามันเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องเข้าไปกำกับดูแล 
ฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างไรเพ่ือให้น้ำที่นำมาอุปโภคบริโภคให้สะอาด ปลอด
เชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย ฉะนั้นในจุดนี้ก็รับไว้ในเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ำ
และพ้ืนที่  กักเก็บน้ำ เพราะว่าเรื่องของการผลิตน้ำประปาก็เป็นเรื่องที่หลาย
ท่านบอกว่าน้ำประปาบางช่วงไม่ไหล ในจุดนี้ก็ขอนำเรียนท่านสมาชิกว่า ตัวผม
เองจะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนในการที่จะต้องเข้าไปแก้ไข นโยบายนี้ผมก็
ได้มีคำสั่งให้ทางฝ่ายช่างที่ได้ดูแลเรื่องของประปาได้เข้าไปทำความสะอาดเอา
เศษต่างๆ ออกจากหน้ามิเตอร์ ไปทำความสะอาดแล้วก็ทำให้น้ำแรงขึ้น แต่ก็ยัง
ไม่เสร็จนะครับ เพราะช่วงก่อนฝนตก ฉะนั้นจึงจะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ประปาได้เข้าไปกำกับดูแลครับ เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องเก่ียวกับกีฬา ซึ่งต้อง
ยอมรับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเทศบาลของเราอาจจะไม่ได้ให้การสนับสนุน
เรื่องของกีฬาอย่างจริงจัง แต่บังเอิญผมเองเคยเป็นนักกีฬามาก่อน แต่เมื่อเรา
มาจากกีฬาแล้วนะครับ เราก็อยากจะให้เด็กๆ ลูกๆ หลานๆ ของเราได้เล่นกีฬา
แล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าการที่เราได้ออกกำลังกายทุกวัน 
แน่นอนครับก็เป็นยาวิเศษจะช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
โดยเฉพาะช่วงที่มีโควิดนะครับ ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงโอกาสที่ร่างกายจะทรุด
หรือมีโรคแทรกซ้อนเข้าไปก็เป็นไปได้นะครับ ฉะนั้นผมจึงมีนโยบายที่สำคัญที่
จะให้ทุกๆ หมู่บ้านมีการเล่นกีฬา โดยเฉพาะจะส่งเสริมในเรื่องของลานกีฬา 
เครื่องออกกำลังกายต่างๆ ซึ่งเครื่องออกกำลังกายที่ว่าไว้เนี้ยนะครับ ถ้าเราจะ
จัดซื้อนะครับในส่วนของแต่ละตัวก็ค่อนข้างใช้งบประมาณเยอะ ผมได้พูดคุย
กับผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการทำเครื่องออกกำลังกาย ท่านบอกว่ายินดีที่จะมา
เป็นวิทยากรให้ถ้าทางเทศบาลมีผู้ที่มีความรู้ด้านของงานช่างเหล็กสามารถ
นำมาฝึก สามารถจะผลิตเครื่องออกกำลังกายในราคาที่ไม่สูง เพราะว่าในส่วน
เครื่องออกกำลังกายต่อชิ้นค่อนข้างจะแพง ดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะผลิตเครื่อง
ออกกำลังกายได้ด้วยช่างของเราเอง โดยกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถที่เราจะ
จัดตั้งขึ้นในอนาคตนะครับ ผมเชื่อว่ามันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ
ทีเดียวและอย่างน้อยช่างก็จะได้ความรู้ต่างๆ ที่ฝึกมานำไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้อยู่ ฉะนั้นเรื่องก็ขอฝากท่านนะครับว่าพยายามที่จะทำให้เกิดเรื่องของ
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การดูแลสุขภาพ โดยการให้มีเครื่องออกกำลังกายในแต่ละชุมชน โดยการรักษา
ของทางชุมชนเองนะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมจะ
เชื่อมกันอยู่ 3 หัวข้อนะครับก็คือเรื่องของข้อ 5.3 ,5.4 และข้อ 6.5 เพราะ
มันจะไปเชื่อมโยงกับถนนสายวัฒนธรรมนะครับ ซึ่งต้องนำเรียนกับท่านสมาชิก
ว่าในเรื่องของถนนสายวัฒนธรรมนี้ผมมีความเห็นว่าผมจะพัฒนาถนนสาย
วัฒนธรรมตั้งแต่ต้นปาล์มรีสอร์ทไปจนถึงบ้านลี้นะครับ เพราะว่าถนนเส้นนี้นั้น
เป็นถนนสายเก่าสายเดิมของถนนลี้ – ลำพูน สายเก่านะครับ ซึ่งพ่ีน้อง
ประชาชนอาจจะไม่ทราบ ฉะนั้นการที่เราจะจัดกิจกรรมต่างๆ บนถนนสาย
หลักสาย 106 ปัจจุบันนี้รถค่อนข้างเยอะ ฉะนั้นผมมีความคิดว่าจะให้การจัด
กิจกรรมต่างๆ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะประเพณีสงกรานต์ ลอย
กระทง แห่เทียนเข้าพรรษาใช้เส้นนี้ทั้งหมดเลยเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ อยู่ในถนน
เส้นนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ พนักงานต่างๆ ช่วยรักษาความปลอดภัยในการใช้ถนน
เส้นนี้  ซึ่งมันจะทำให้ พ้ืนที่ ในการดูแลของเจ้าหน้าที่แคบลงดูแลได้ทั่วถึง 
ยกตัวอย่างง่ายๆ นะครับ สมมุติว่าถนนเส้นนี้จะจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
ในแนวคิดของผมนะครับ ผมตั้งใจมากเลยว่าอยากจะจัดสักประมาณ 7 วัน คือ
วันที่ 13 – 20 เมษายน นะครับในช่วงที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่มีการรับรองในส่วน
ของความเป็นนายกเทศมนตรี แล้วประกอบกับมีปัญหาเรื่องของโควิด – 19 

ด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดคราวหน้าไม่มีปัญหาเรื่องของโควิด – 19 ผมก็จะจัด

กิจกรรมต่างๆ ให้เหมือนบ้านเรามีงานใหญ่ งานปอย แต่จริงๆ แล้ว เป็นงาน
สงกรานต์นะครับ ให้พ่ีน้องทั้ง 4 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมเป็นเครือข่ายร่วมกันจัด
ประเพธีสงกรานต์ด้วยกัน โดยใช้ถนนเส้นนี้ทั้งสายจัดกิจกรรมด้วยกัน โดย ร.ร.
เวียงเจดีย์วิทยา ร.ร.อนุบาลวังดิน ร.ร.อัยยสิริ  ร่วมจัดกิจกรรมทั้ง 3 โรงเรียน 
ประมาณของผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมประมาณ 10,000 คน แต่เป็นลักษณะ
ความร่วมมือนะครับ แต่ผมเชื่อว่าจะเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่พ่ีน้องประชาชน
มาร่วมงานกันเยอะมากันมากมายนะครับ แต่ขอให้ตรงนี้มันไม่ติดปัญหาเรื่อง
โควิด – 19 ถ้าติดมาจะทำให้จัดได้ยากนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตก็น่าจะทำได้ 

ซึ่งถนนสายวัฒนธรรมที่ว่าไว้นี้อนาคตก็คงจะมีเสาประติมากรรมทั้ง 2 ฝั่ง 
เหมือนที่พระธาตุห้าดวงนะครับลักษณะประมาณนั้นเป็นเสาประติมากรรม
แบบสุพรรณหงส์ให้ดิ่งยาวระยะเป็นช่วงๆ ช่วงละ 10 หรือ 20 เมตร ก็แล้วแต่
จะไปพิจารณากันนะครับก่อให้เกิดความสวยงามในถนนเส้นนี้ผมเชื่อว่าจะสร้าง
ความตื่นตาตื่นใจให้กับ พ่ีน้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของถนนสาย
วัฒนธรรมนะครับ ส่วนบางท่านถามว่าถ้าจัดกิจกรรมสงกรานต์จะเอาน้ำมา
จากไหนในช่วงหน้าร้อนนะครับก็อย่างที่นำเรียนไปนะครับว่าเราก็จะประสาน
เรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง นะครับให้ปล่อยน้ำเพ่ือสามารถที่จะเล่นได้ 
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ถ้าเกิดช่วงสงกรานต์เสียค่าน้ำ 500.- บาท ทางเทศบาลจะหาวิธีการช่วยเหลือ
ในส่วนของค่าน้ำนะครับผมเชื่อว่าน้ำเราพอจะมีเราบริหารจัดการน้ำได้นะครับ 
อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะจัดกิจกรรมต่างๆ บนถนนเส้นนี้นะครับ เรื่องต่อไป
เรื่องของธุรกิจชุมชนในที่นี้ที่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดไปก็คือเป็นธุรกิจชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับน้ำดื่มผมใช้ชื่อว่าธุรกิจชุมชนน้ำดื่มเมืองลี้ เป็นธุรกิจน้ำดื่มผมเชื่อ
ว่าธุรกิจ น้ำดื่มเป็นธุรกิจที่พ่ีน้องประชาชนต้องดื่มต้องกินอยู่เป็นประจำ ฉะนั้น
การผลิต การดำเนินการต่างๆ จะดำเนินโดยภาคประชาชน ในส่วนของตรงนี้
อาจจะมีผมเข้าไปในส่วนของการสนับสนุนเป็นที่ปรึกษา แต่ถ้าโครงการนี้
เกิดขึ้นเมื่อไรมีการลงทุนร่วมกัน เป็นหุ้นส่วนร่วมกันของพ่ีน้องประชาชน
ทั้งหมด โดยถืดหุ้นคนละ 300.- บาท ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ผลิตเอง ดื่ม
เอง ใช้เอง นะครับ เงินก็จะไม่ไปไหนก็จะอยู่ในระบบก็จะเกิดการจ้างงาน
เกิดขึ้นพ่ีน้องประชาชนก็จะมีงานทำมีรายได้ แล้วก็มีสิทธิพิเศษ เช่น มีงานศพ 
ก็จะได้น้ำดื่มฟรีสำหรับ  ผู้ที่เป็นสมาชิก ฉะนั้นในส่วนของธุรกิจชุมชนเนี้ยถ้า
โครงการน้ำดื่มเกิดข้ึนมาแล้วนะครับก็อาจจะมีโครงการอื่นๆ ตามมาอีกนะครับ 
ฉะนั้นก็ขอพ่ีน้องประชาชนนะครับว่าในส่วนของโครงการธุรกิจชุมชนนี้ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับเทศบาลโดยตรง เทศบาลจะไม่มีงบในการสนับสนุน แต่มันจะมา
จากพ่ีน้องประชาชนลงขันร่วมกันนะครับ ฉะนั้นโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ดี
ทำให้เกิดการจ้างงานในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับ ต่อไปครับโครงการ
เกี่ยวกับสร้างถนนตัดผ่านทุ่งนาบ้านลี้เชื่อมต่อบ้านพระธาตุห้าดวงออกสู่ถนน
พหลโยธินสาย 106 (ลี้ – ลำพูน) ตามฮอยแนวคิดของครูบาเจ้าชัยยะวงศา
พัฒนานะครับ โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ผมคิดมานานมากนะครับว่าอยากจะ
ให้พ่ีน้องประชาชนทางบ้านลี้หรือหมู่บ้านใกล้ เคียงได้มีโอกาสใช้ถนนเส้นนี้ 
เพราะว่าการที่จะลัดไปโรงพยาบาลลี้ก็ดี ขนส่งก็ดีหรือเชื่อมกันระหว่าง 2 
หมู่บ้านก็ดีนะครับก็จะเกิดความสะดวกสบายขึ้น ใกล้ขึ้น ก็เลยเกิดเป็นแนวคิด
ที่อยากจะมีถนนเส้นนี้นะครับ ฉะนั้นจึงขอเรียนท่านประธานไปถึงสมาชิกทุก
ท่านว่าโครงการนี้ผมก็อยากให้พ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ผู้ที่มีความรู้ในจุดนี้ 
ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านหรือในทั้งสองบ้านได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับว่าอย่างที่
ท่านนายกได้นำเสนอไปนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร อยากจะให้เกิดข้ึนหรือไม่  
หรืออยากจะให้ถนนเส้นนี้อยู่ตรงจุดไหนนะครับ เพราะว่าทางเทศบาลจะไป
สร้างเองก็คงไม่ได้นะครับ เพราะว่าเป็นพ้ืนที่ของเอกชนคงต้องมีวิธีการได้มา 
ซึ่งที่สาธารณะ โดยการอาจจะเป็นลักษณะของการบริจาคหรืออาจจะมีใน
ลักษณะของการทอดผ้าป่า เพ่ือซื้อเส้นทางเส้นนี้แล้วก็ยกให้กับทางเทศบาลไป
ดำเนินการต่ออย่างงี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเกินศักยภาพของเทศบาล 
เทศบาลก็คงต้องดำเนินการผ่านหน่วยงานอื่น เช่น อบจ. ผ่านทาง สจ. นะครับ 
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ฉะนั้นขอแจ้งให้กับทางสมาชิกที่สอบถามนะครับว่าตรงจุดนี้ผมเองมีนโยบาย
เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มานานแล้ว แต่การดำเนินการจะต้องอาศัยผู้ที่มีความเข้าใจ
ในเส้นทางต่างๆ ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่ ได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับว่าจะให้
เส้นทางนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไรในอนาคต ถ้าเกิดขึ้นได้ในอนาคตเราอาจจะ
เชื่อมโยงกันเป็นแลนด์มาร์คในการท่องเที่ยวระหว่าง 4 หมู่บ้าน นะครับ 
เพ่ือให้เป็นการท่องเที่ยวในส่วนเทศบาลของเรา เพราะเทศบาลของเราก็มีวัดวา
อารามเยอะนะครับ ถ้าเราสามารถสร้างได้ทำได้นะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วน
ความคิดของผมนะครับ ส่วนเรื่องงบประมาณดำเนินการก็อย่างที่ได้นำเรียนไว้
ว่างบประมาณก็ค่อนข้างที่จะใช้เยอะ ฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆ ประสานแต่ละ
องค์กร เพราะว่ามันก็คงจะเกินศักยภาพของเราแน่นอนนะครับ แต่เราก็ต้อง
อาศัย อบจ. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ เขามีช่องให้ เรามีงบประมาณในการ
ดำเนินงานนะครับ ต่อไปก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงตลาดนะครับก็ขอนำเรียน
ว่าปัจจุบันนี้ตลาดเทศบาลตำบลวังดินสมัยเดิมตอนที่เปิดศูนย์อาหารเทศบาล
ตำบลวังดินผมก็อยากให้เป็นตลาดที่สะอาดและดูดีสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่
แวะเข้ามารับประทานอาหาร แต่นานๆ เข้าตลาดมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับ
ว่าการค้าขายต่างๆ ยังขาดในเรื่องของสุขอนามัยทำให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว
ไม่แวะเข้ามา แต่ไปแวะที่อ่ืนแทน ฉะนั้นในส่วนของกระผมเองอยากให้ตลาด
เทศบาลตำบลวังดิน โดยเฉพาะศูนย์อาหารให้เป็นตลาดที่สะอาด สดวก 
ปลอดภัย สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราทำได้ผมเชื่อว่าจะมี
นักท่องเที่ยวแวะเข้ามาใช้บริการ เพราะว่ามันมีแค่ที่ตลาดเทศบาลตำบลวังดิน
เท่านั้นที่มีศูนย์อาหาร ฉะนั้นแล้วต้องดูแลให้ดี พัฒนาพ่อค้าแม่ค้าที่ทำอาหาร
ทั้งหลายว่าต้องทำอย่างไรให้อาหารอร่อย สะอาด ดึงดูดใจผู้มาใช้บริการ  
แต่ทุกวันนี้จะข้อติติงในเรื่องของความสะอาด เรื่องของอาหารที่เน่าเสีย ฉะนั้น
ทางเทศบาลก็มีหน้าที่สำคัญที่จะต้องเข้าไปกำกับดูแลจัดระบียบ ให้พ่อค้า
แม่ค้าได้ขายอย่างมีมาตรฐาน ทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหาร แต่รวมไปถึงเรื่องของห้องน้ำด้วย เพราะว่า
ปัญหาเรื่องของศูนย์อาหารเทศบาลตำบลวังดินไม่ได้มีแค่เรื่องของอาหาร แต่ยัง
มีเรื่องของห้องน้ำด้วย ตรงนี้ผมก็ได้ฝากทางฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวคงได้
มีการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป ต่อไปของอนุญาตตอบคำถามของท่าน สท.
นภดล ผ่องแผ้ว เรื่องการจัดตั้งกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตรงนี้ก็ขอนำ
เรียนท่านสมาชิกว่าในส่วนความคิดของผมเนี้ยในเทศบาลตำบลวังดินของเรา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำท่านก็มีความรู้ของท่านในระดับหนึ่ง แต่ความจริงแล้วใน
พ้ืนที่ของเราเนี้ยมีบุคคลที่มีความรู้เยอะ แต่ไม่ได้ออกมามีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งอาจจะมีความรู้ต่างๆ มากมายคลังสมอง คลังปัญญา ของท่าน
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อาจจะมีเยอะ แต่เราไม่สามารถที่จะดึงท่านเหล่านั้นมาร่วมกิจกรรมได้ ฉะนั้น
ผมจึงคิดที่จะสร้างกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้านเข้ามาช่วยงาน 
เข้ามาเป็นมติในที่ประชุมในแต่กลุ่ม แต่ละงาน เพื่อนำความรู้ความสามารถของ
เขามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นของเรา เพราะเวลาการประชุมอบรมต่างๆ 
ถ้าเรานำคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นมาอบรมมันก็อาจจะทำให้เกิด
ความเข้าใจได้ยาก แต่ถ้าเรานำผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นมาอบรมก็
จะทำให้เกิดความเข้าใจที่รวดเร็ว อันนี้ก็ขอขอบคุณท่าน สท.แดง ที่ได้นำเสนอ
ในเรื่องนี้นะครับ ในส่วนเรื่องของผู้สูงอายุก็ขอนำเรียนกับท่านสมาชิกทุกท่าน
ว่าผู้สูงอายุนั้นผมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะผู้ สูงอายุถึงเป็นหัวใจในการ
ดำเนินงานของเทศบาล เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ  
แต่แน่นอนนะครับว่าผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เราต้องหากิจกรรมให้พวกท่านได้
ทำอย่างสม่ำเสมอ ถ้าหากการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุขาดช่วง ขาดตอนไป
แล้ว อาจจะอยู่บ้านแบบเหงาๆ แต่ต่อไปนี้ไม่ใช่แบบนั้นก็คงต้องมีกิจกรรมให้
ผู้สูงอายุได้ทำเรื่อยๆ ยามว่างเป็นการส่งเสริมอาชีพ ผมมีแนวทางที่จะส่งเสริม
อาชีพอย่างยั่งยืน และทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 
อันนี้ก็ขอนำเรียนให้ทางสมาชิกได้รับทราบนะครับว่าโครงการเหล่านี้จะเกิดขึ้น
แน่นอนในระยะเวลา 4 ปี ถ้าผมได้มีโอกาสดำเนินการตามนโยบายที่ได้ 
หาเสียงไว้กับพ่ีน้องประชาชน ต่อไปขอตอบคำถามท่านสมาชิกที่ได้สอบถาม
เกี่ยวกับนโยบายด้านการเมืองและการบริหารนะครับว่าในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานให้มีความรู้  
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่นั้น แล้วก็รวมถึงสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมนะครับ ตอนนี้ผมนำเรียนกับท่านได้เลยว่าผมมีแนวคิดที่อยากจะให้
ท่านสมาชิกทุกท่านที่ยังไม่เคยอบรม ไม่เคยได้พัฒนาศักยภาพ ได้มีโอกาส 
นะครับ ถ้าเกิดมีช่วงที่สามารถจัดอบรมได้ก็จะประสานทางท่านปลัดเทศบาล
ให้ดำเนินการจัดอบรมให้กับท่านสมาชิกทุกท่านได้มีความรู้ ผมเชื่อว่าทุกท่าน
พร้อมที่จะเข้ารับการอบรม รวมถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ เพ่ือที่
ทุกคนจะได้นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาเทศบาลของเราให้เป็น
เทศบาลน่าอยู่นะครับ แล้วมันก็จะทำให้องค์ประกอบต่างๆ ไปด้วยกันได้ ตรงนี้
ผมสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของทุกๆ ท่านนะครับ อีกโครงการหนึ่ง
นะครับอาจจะไม่ได้มีคำถามในข้อนี้ แต่ผมขออธิบายนิดหนึ่งก็คือโครงการ
ธนาคารความดี ซึ่งธนาคารความดีเป็นโครงการที่เป็นเครือข่ายใหญ่พ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังดินจะเป็นสมาชิกของธนาคารความดี  
ซึ่งธนาคารความดีนี้มันก็ไม่ได้ต่างจากธนาคารขยะแลกแต้มนะครับ มันก็เป็น
การที่สะสมความดีไว้ในบัญชีทุกความดีที่ทุกคนได้ทำ 
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แปลเป็นคะแนนสะสมแต้ม เช่น ทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมอะไรสักกิจกรรมขึ้น
มาแล้วมีพ่ีน้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมตรงเนี้ยแหละครับคือส่วนหนึ่งของ
ความดีที่ทำหรือทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมจิตอาสามีพ่ีน้องประชาชนที่เป็นจิต
อาสามาร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็ถือเป็นการทำความดีก็สามารถเป็นคะแนนได้ 
ส่วนในเรื่องที่ว่าจะมีความดีอะไรบ้างนั้นก็แล้วแต่ทางคณะกรรมการจะกำหนด
ขึ้นมานะครับ ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องหาวิทยากรมาบรรยายหรือไปศึกษาดูงานนะ
ครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีในการทำความดี ส่วนในเรื่องของท่าน สท.ชำนาญ  
พวงเงิน ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับได้สอบถามในเรื่องของโครงการธนาคาร
เวลา โครงการนี้นะครับจริงๆ แล้วเป็นโครงการของต่างประเทศ ซึ่งประเทศ
ไทยได้นำมาใช้แล้วในบางพ้ืนที่ในส่วนของท้องถิ่น ซึ่งกระผมเห็นว่าโครงการนี้
เป็นโครงการที่ดี เพราะว่าการเป็นโครงการธนาคารเวลาก็คือการที่บุคคลคน
หนึ่งเป็นจิตอาสาสมัครเข้ามาเพ่ือที่จะดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ แต่การที่เขาเข้ามา
เป็นจิตอาสาบางครั้งเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเขาไม่สามารถที่จะเอาเวลาที่
เสียไปมาใช้ประโยชน์อะไรได้เลย แต่เขาไปด้วยใจที่เสียสละ เขาไปดูแลผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ หรือที่ๆ มีการร้องขอ แต่ต่อไปนี้การที่เข้าไปดูแลอย่างนี้ ถ้าเราทำ
ธนาคารเวลาได้เวลาที่เสียไปตรงนี้จะมีคุณค่า สมมุติว่าตัวผมเป็นจิตอาสาที่เข้า
ไปดูแลผู้สูงอายุเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เวลาในส่วนนี้ก็จะถูกบันทึกไว้ในบัญชี
ธนาคารเวลา ต่อมาผมไปดูแลคนอ่ืนอีกที่เป็นผู้พิการเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ผมก็
จะมีเวลาอยู่ในบัญชี 5 ชั่วโมง พอถึงวันหนึ่งผมเกิดไม่สบายไม่มีใครมาดูแล  
แต่ผมสามารถเบิกเวลา 5 ชั่วโมง ของผมเนี้ยขอคนอ่ืนที่เป็นจิตอาสามาดูแลผม
ได้นะครับ เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับคงต้องใช้เวลาในการอธิบาย
รายละเอียด แต่ถ้าเป็นบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องนี้ก็จะเข้าใจได้ด้วยง่ายนะครับ 
อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือการจัดทำโครงการ (ลด-ละ-เลิก) สิ่งเสพติดอย่างถาวร 
พร้อมนำบุคคลที่หลงผิดกลับคืนสู่สังคม อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ผม
เน้นย้ำและศึกษามาเป็นเวลานานนะครับว่าโครงการ (ลด-ละ-เลิก) หมายถึง 
ค่อยๆ ลด ค่อยๆ ละ จากนั้นก็เลิกครับ เลิกสิ่งเสพติดทุกชนิดอย่างถาวร 
นะครับ เหตุผลนะครับเพราะว่า หลายๆ พ้ืนที่ เขานำบุคคลเหล่านี้ มา
เพ่ือที่จะให้เลิก แต่สุดท้ายก็เลิกไม่ได้ เพราะว่าอาจจะเข้าไปสู่กระบวนการของ
ภาครัฐในการบำบัดและฟ้ืนฟู แต่สุดท้ายกลับมาก็เหมือนเดิม ผมเลยมีนโยบาย
ว่านำบุคคลเหล่านี้มาเป็นวิทยาทาน พัฒนาศักยภาพเขาก็คือนำเขามา ลด ละ 
เลิก แล้วนำไปเป็นวิทยาทาน นำไปเป็นครูสอน ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีประสบการณ์
ชีวิตเอาเขามาสอนเด็กๆ ในโรงเรียนต่างๆ เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับตัวเขาเอง  
แล้วทุกคนก็จะมองเห็นคุณค่าในตัวเขา สุดท้ายเขาก็จะกลับไปเป็นคนที่มี
คุณค่าต่อครอบครัวและสังคม ถ้าเราให้ความสำคัญกับเขา แต่ถ้าสังคมไม่ให้



๓๐ 
 

 

ความสำคัญกับบุคคลเหล่านี้เราก็จะมองบุคคลเหล่านี้เป็นภาระของสังคมและ 
ก็จะสร้างปัญหาให้ได้ในอนาคต ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าโครงการเป็นสิ่งสำคัญผมจึง
ประสานไปยังหน่วยงานอ่ืนด้วย ส่วนรายละเอียดต่างๆ ในส่วนอ่ืนๆ คงจะได้
อธิบายกันในภายหลังนะครับ เพราะมันเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเยอะ 
กระผมจึงขอนำเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือสอบถามเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านไหนอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ผมก็จะผ่านวาระนี้นะครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  5.1 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญของเทศบาล  
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  5.1 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สามัญของเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงระเบียบครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    

พ .ศ . 2 5 4 7  แก้ ไข เพ่ิ ม เติ มถึ ง  (ฉบั บที่  2 ) พ .ศ . 2 5 5 4  ห มวด  8 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท 
คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
     (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  
เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับ  
ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  



๓๑ 
 

 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ถ้ามีความจำเป็นคณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียด ในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้วเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา ในวาระนี้คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการแต่งตั้ ง เพ่ือ
ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน ในการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสามัญ ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวน  ไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เพ่ือให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นดำเนินการใน
การตรวจสอบรายงานการประชุมต่อไปจึงนำเรียนที่ประชุมครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มติแรกนี้กระผมอยากให้ท่านสมาชิกได้นำเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามข้อระเบียบที่ท่านท่านเลขาได้

ชี้แจงไปแล้วนั้นสามแต่ไม่เกินเจ็ดครับ ขอให้ที่ประชุมได้เสนอครับ เชิญท่าน  
นิยมครับ 

นายนิยม  กัลจาก   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนิยม กัลจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ครับ กระผม

ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวน 5 ท่าน ครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านที่เห็นต่างจากท่านนิยมที่เสนอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ จำนวนคณะกรรมการตรวจรายงาน 5 ท่าน ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นไหนเห็นต่างเสนอจำนวนอ่ืน 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ผมก็จะถือว่ามติแรก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ มีจำนวน 5 ท่าน ครับ 
 

มติที่ประชุม เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวน 5 ท่าน 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชุม เราจะเลือกทีละท่านนะครับจนครบจำนวน 5 ท่าน ครับ เชิญท่าน

ชำนาญ พวงเงิน ครับ 
นายชำนาญ  พวงเงิน   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ พวงเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอเสนอ

ท่านวิไลวรรณ ตัณฑเจริญกิจ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานคนที่ 1 ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านชาญคณิตครับ 
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นายชาญคณิต  มีจี๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชาญคณิต มีจี๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

นายชำนาญ พวงเงิน ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านนภดลครับ 
นายนภดล  ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

นายชำนาญ พวงเงิน ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ คณะกรรมการคนที่ 1  
ประธานสภาเทศบาลฯ ตามท่ีท่านชำนาญ พวงเงิน ได้เสนอไปนั้น มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอชื่อ

คณะกรรมการคนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ เพราะเราจะเลือกทีละคนๆ ครับ  
เชิญท่านสุทินครับ 

นายสุทิน  มหาวงศ์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุทิน มหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอเสนอ

นายชำนาญ แว่นแจ้ง ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านสุรศักดิ์ครับ 
นายสุรศักดิ์  ยะป้อม   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุรศักดิ์ ยะป้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

นายสุทิน มหาวงศ์ ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านสันติครับ 
นายสันติ  ธรรมสุภา   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสันติ ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

นายสุทิน มหาวงศ์ ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ คณะกรรมการคนที่ 1 ปรากฏว่ามีอยู่จำนวน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 2 ท่าน หรือว่าจะมีการเสนอคนที่ 3 ครับ ถ้ามีก็จะเข้าสู่กระบวนการนับ

คะแนนครับ เดี๋ยวขอให้ทางท่านเลขาได้ชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ  
ครับก่อนที่ท่านเลขาจะชี้แจงผมขอพักการประชุมชั่วคราวครับ 

 

พักประชุมชั่วคราว 
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นายวิชัย  วงค์บุญมา   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ขณะนี้ครบระยะเวลาพักการประชุมขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ห้องประชุมครับ 

ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ ต่อไปขอ
กราบเรียนเชิญท่านประธานสภาดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เราจะเริ่มประชุมกันต่อที่เสนอเมื่อกี้ครับ ขออนุญาตเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สุทินครับ 
นายสุทิน  มหาวงศ ์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กระผมนายสุทิน มหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ครับ 
  เมื่อกี้ท่ีกระผมได้เสนอท่านชำนาญ แว่นแจ้ง กระผมขอถอนคำพูดครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านนิยมครับ 
นายนิยม  กัลจาก   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนิยม กัลจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง 

นายสุทิน มหาวงศ์ ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านสันติครับ 
นายสันติ  ธรรมสุภา   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสันติ ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

นายสุทิน มหาวงศ์ ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ สรุปว่าคณะกรรมการตรวจรายงานคนที่ 1 คือ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านวิไลวรรณ ตัณฑเจริญกิจ ครับ ต่อไปขอให้ทางท่านสมาชิกได้เสนอชื่อ 

คณะกรรมมาการตรวจรายงานคนที่ 2 ครับ เชิญท่านชาญคณิตครับ 
นายชาญคณิต  มีจี๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชาญคณิต มีจี๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอเสนอ

ท่านพิสินี ผดุงสินทรัพย์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานคนที่ 2 ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านนภดลครับ 
นายนภดล  ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรองน

ท่านชาญคณิต มีจี๋ ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านสมชายครับ 
 



๓๔ 
 

 

นายสมชาย  ฉิมบุญ   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสมชาย ฉิมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

นายชาญคณิต มีจี๋ ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ คณะกรรมการคนที่ 2 มีสมาชิกท่านใดต้องการที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายช่ือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการตรวจรายงานท่านที่ 2 คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านพิสินี ผดุงสินทรัพย์ ครับ ต่อไปคณะกรรมการตรวจรายงานท่านที่ 3 ครับ 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมได้เลยครับ เชิญท่านสุทินครับ 
นายสุทิน  มหาวงศ์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุทิน มหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอเสนอ

นายชำนาญ แว่นแจ้ง ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านสุรศักดิ์ครับ 
นายสุรศักดิ์  ยะป้อม   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุรศักดิ์ ยะป้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

นายสุทิน มหาวงศ์ ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านสันติครับ 
นายสันติ  ธรรมสุภา   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชกิสภาเทศบาลฯ กระผมนายสันติ ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

นายสุทิน มหาวงศ์ ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ คณะกรรมการคนที่ 3 มีสมาชิกท่านใดต้องการที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายช่ือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการตรวจรายงานท่านที่ 3 คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านชำนาญ แว่นแจ้ง ครับ ต่อไปคณะกรรมการตรวจรายงานท่านที่ 4 ครับ 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมได้เลยครับ เชิญท่านชำนาญ แว่นแจ้ง 
ครับ 

นายชำนาญ  แว่นแจ้ง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ แว่นแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอเสนอ

นายสันติ ธรรมสุภา ครับ 
 



๓๕ 
 

 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านนภดลครับ 
นายนภดล  ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

ท่านชำนาญ แว่นแจ้ง ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านสุทินครับ 
นายสุทิน  มหาวงศ์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุทิน มหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

นายชำนาญ แว่นแจ้ง ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ คณะกรรมการคนที่ 4 มีสมาชิกท่านใดต้องการที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายช่ือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการตรวจรายงานท่านที่ 4 คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสันติ ธรรมสุภา ครับ ต่อไปคณะกรรมการตรวจรายงานท่านที่ 5 ครับ   

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมได้เลยครับ เชิญท่านนิยมครับ 
นายนิยม  กัลจาก   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนิยม กัลจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอเสนอ  

ท่านสุรศักดิ์ ยะป้อม ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านชำนาญ พวงเงิน ครับ 
นายชำนาญ  พวงเงิน   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ พวงเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

ท่านนิยม กัลจาก ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านนภดลครับ 
นายนภดล  ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

ท่านนิยม กัลจาก ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ คณะกรรมการคนที่ 5 มีสมาชิกท่านใดต้องการที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายช่ือเพิ่มเติม 
 



๓๖ 
 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการตรวจรายงานท่านที่ 5 คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสุรศักดิ์ ยะป้อม ครับ เป็นอันว่าเราได้คณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมทั้ง 5 ท่าน แล้วนะครับ 
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาจำนวน 5 คน ได้แก่ 
1. นางวิไลวรรณ  ตัณฑเจริญกิจ 
2. นางพิสินี        ผดุงสินทรัพย ์
3. นายชำนาญ    แว่นแจ้ง 
4. นายสันติ        ธรรมสุภา 
5. นายสุรศักดิ์     ยะป้อม 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ซึ่งหลังจากนี้แล้วท่านเลขาฯ จะนัดเรียกประชุมเพ่ือที่จะได้เลือก 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประธานและเลขานุการของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

ซึ่งข้ันตอนนีท้างเลขาจะเป็นคนนัดครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับ ก็ตามที่ท่าน

สมาชิกได้ประชุมกันในวันนี้นะครับจะมีในส่วนของคณะกรรมการอยู่ 2 ชุด 
ด้วยกันนะครับ ที่จะต้องมี ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วยนะครับก็คือ (1) คณะกรรมการของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ และ (2) คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีสมาชิก
สภา จำนวน 3 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการนะครับ จึงอยากจะนำเรียนท่าน
ประธานนะครับในการที่จะดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ครับ 
และอีกส่วนหนึ่งก็คือ คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ก็จะมีในส่วนของสมาชิกสภาอีกจำนวน 3 ท่าน นะครับเป็นคณะกรรมการ 
สรุปแล้วมีทั้งหมด 3 คณะกรรมการ ด้วยกันนะครับก็คือ 

(1) คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(2) คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก็ขอให้ท่านประธานได้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการทั้ง   
3 ชุด ภายในที่ประชุมแห่งนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
 



๓๗ 
 

 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เดี๋ยวขออนุญาตพักการประชุมสักครู่ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
  

พักการประชุม 
 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ขณะนี้ครบระยะเวลาพักการประชุมขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ห้องประชุมครับ 

ขณะนี้มีสมาชิกสภาเข้าประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ ต่อไปขอ
กราบเรียนเชิญท่านประธานสภาดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีทางฝ่ายบริหารได้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ นำเสนอเก่ียวกับการเลือกคณะกรรมการอยู่ 3 ชุด ผมจะไล่เป็นคณะๆ  

ไปนะครับ คณะที่ 1 ก็คือ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งจาก
คัดเลือกจากสมาชิกสภาจำนวน 2 ท่าน ขอให้ที่ประชุมได้นำเสนอครับ  
เชิญท่านชาญคณิตครับ 

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

ท่านวิไลวรรณ ตัณฑเจริญกิจ เป็นคณะกรรมการ สปสช. ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านนภดลครับ 
นายนภดล  ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

ท่านชาญคณิต มีจี๋ ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านสมชายครับ 
นายสมชาย  ฉิมบุญ   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสมชาย ฉิมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

นายชาญคณิต มีจี๋ ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ คณะกรรมการ สปสช. คนที่ 1 ในที่ประชุมแห่งนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้เสนอ 1 ท่าน มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายช่ือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไมม่ี ก็ถือว่าคณะกรรมการ สปสช. ท่านที่ 1 คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านวิไลวรรณ ตัณฑเจริญกิจ ครับ ต่อไปคณะกรรมการ สปสช. ท่านที่ 2 ครับ 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมได้เลยครับ เชิญท่านสันติครับ 



๓๘ 
 

 

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

ท่านสุทิน มหาวงศ์ เป็นคณะกรรมการ สปสช. คนที่ 2 ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านสุรศักดิ์ครับ 
นายสุรศักดิ์  ยะป้อม   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุรศักดิ์ ยะป้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

ท่านสันติ ธรรมสุภา ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครบั ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านชำนาญ แว่นแจ้ง ครับ 
นายชำนาญ  แว่นแจ้ง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ แว่นแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2  

ขอรับรองนายสันติ ธรรมสุภา ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ คณะกรรมการ สปสช. คนที่ 2 ในที่ประชุมแห่งนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้เสนอ 1 ท่าน มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายช่ือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการ สปสช. ท่านที่ 2 คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสุทิน มหาวงศ์ ครับ 
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจำนวน 2 คน ได้แก่ 
1. นางวิไลวรรณ  ตัณฑเจริญกิจ 
2. นายสุทิน  มหาวงศ์ 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาลฯ ซึ่งต้องคัดเลือกสมาชิกสภาจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการครับ 

ขอให้ท่านสมาชิกได้นำเสนอในที่ประชุมทีละคนนะครับ เชิญท่านชาญคณิต
ครับ 

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

ท่านชำนาญ พวงเงิน เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านนภดลครับ 
นายนภดล  ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

ท่านชาญคณิต มีจี๋ ครับ 



๓๙ 
 

 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านวิไลวรรณครับ 
นางวิไลวรรณ  ตัณฑเจริญกิจ   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันนางวิไลวรรณ ตัณฑเจริญกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1  

ขอรับรองนายชาญคณิต มีจี๋ ค่ะ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ คณะกรรมการคนที่ 1 มีสมาชิกท่านใดต้องการที ่
ประธานสภาเทศบาลฯ  จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายช่ือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ท่านที่ 1 คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านชำนาญ พวงเงิน ครับ ต่อไปคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ท่านที่ 2 ครับ   

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมได้เลยครับ เชิญท่านสันติครับ 
นายสันติ  ธรรมสุภา   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสันติ ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอเสนอ

ท่านนิยม กัลจาก เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนฯ คนที่ 2 ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านสุทินครับ 
นายสุทิน  มหาวงศ์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุทิน มหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

นายสันติ ธรรมสุภา ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านชาญคณิตครับ 
นายชาญคณิต  มีจี ๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชาญคณิต มีจี๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

ท่านสันติ ธรรมสุภา ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ คณะกรรมการคนที่ 2 มีสมาชิกท่านใดต้องการที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายช่ือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ท่านที่ 2 คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านนิยม กัลจาก ครับ ต่อไปคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ท่านที่ 3 ครับ  

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมได้เลยครับ เชิญท่านชำนาญ พวงเงิน 
ครับ 

 
 



๔๐ 
 

 

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

นายนภดล ผ่องแผ้ว เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนฯ คนที่ 3 ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านชาญคณิตครับ 
นายชาญคณิต  มีจี๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชาญคณิต มีจี๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

นายชำนาญ พวงเงิน ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านสุทินครับ 
นายสุทิน  มหาวงศ์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุทิน มหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

นายชำนาญ พวงเงิน ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ คณะกรรมการคนที่ 3 มีสมาชิกท่านใดต้องการที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายช่ือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ท่านที่ 3 คือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านนภดล ผ่องแผ้ว ครับ 
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนฯ จำนวน 3 คน ได้แก่ 
1. นายชำนาญ  พวงเงิน 
2. นายนิยม      กัลจาก 
3. นายนภดล    ผ่องแผ้ว 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปเราจะคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาเทศบาลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคัดเลือกสมาชิกสภาจำนวน 3 ท่าน เข้ าร่วมเป็น

คณะกรรมการครับ ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 1 ครับ 
เชิญท่านสันติครับ 

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

ท่านเชาว์ วงศ์ศรีใส เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คนที่ 1 
ครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านชำนาญ แว่นแจ้ง ครับ 
 



๔๑ 
 

 

นายชำนาญ  แว่นแจ้ง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ แว่นแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

นายสันติ ธรรมสุภา ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านนิยมครับ 
นายนิยม  กัลจาก   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนิยม กัลจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอรับรอง

ท่านสันติ ธรรมสุภา ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายช่ือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ท่านที่ 1  
ประธานสภาเทศบาลฯ คือ ท่านเชาว์ วงศ์ศรีใส ครับ ต่อไปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

ท่านที่ 2 ครับ ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมได้เลยครับ เชิญท่าน
สมชาย ครับ 

นายสมชาย  ฉิมบุญ   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสมชาย ฉิมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอเสนอ

ท่านสันติ ธรรมสุภา เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คนที่ 2 
ครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านพิสินี ครับ 
นางพิสินี  ผดุงสินทรัพย์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันนางพิสินี ผดุงสินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

นายสมชาย ฉิมบุญ ค่ะ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านนภดลครับ 
นายนภดล  ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

ท่านสมชาย ฉิมบุญ ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายช่ือเพิ่มเติม 
 



๔๒ 
 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ท่านที่ 2  
ประธานสภาเทศบาลฯ คือ ท่านสันติ ธรรมสุภา ครับ ต่อไปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

ท่านที่ 3 ครับ ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมได้เลยครับ เชิญท่าน
ชำนาญ พวงเงิน ครับ 

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

ท่านสมชาย ฉิมบุญ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คนที่ 3 
ครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญทา่นชาญคณิต ครับ 
นายชาญคณิต  มีจี๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชาญคณิต มีจี๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ขอรับรอง

นายชำนาญ พวงเงิน ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านชำนาญ แว่นแจ้ง ครับ 
นายชำนาญ  แว่นแจ้ง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ แว่นแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2  

ขอรับรองท่านชำนาญ พวงเงิน ครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคณุครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกทา่นใดเสนอรายช่ือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ก็ถือว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ท่านที่ 3  
ประธานสภาเทศบาลฯ คือ ท่านสมชาย ฉิมบุญ ครับ 
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ จำนวน 3 คน ได้แก่ 
1. นายเชาว์     วงศ์ศรีใส 
2. นายสันติ      ธรรมสุภา 
3. นายสมชาย   ฉิมบุญ 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ในวาระอ่ืนๆ นี้มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะนำเสนอปัญหาหรือว่า  
ประธานสภาเทศบาลฯ อภิปรายเพิ่มเติมกข็อเรียนเชิญครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ก่อนอ่ืนก็ขออนุญาตใน

ส่วนของการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เพ่ือช่วยเหลืองานในการบริหาร
เทศบาลตำบลวังดิน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม






