
     
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันพุธที ่29 ธันวาคม 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. นางพิสินี    ผดุงสินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
8. นายสมชาย    ฉิมบุญ  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. นายฉัตรมงคล  ปัญโญวาท พนักงานจ้างเหมาบริการ (ธุรการงานกิจการสภา) 
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12. นายอนันต์  จันต๊ะ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลตำบลวังดิน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน คณะผู้บริหาร ตลอดจน

พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภา
เทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4 ประจำปี พ.ศ. 2564      
วัน พุธที่  29 ธันวาคม พ .ศ.2564  ตั้ งแต่ เวลา 09.00 น . เป็นต้น ไป           
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สภาเทศบาลตำบลวังดินมีสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลวังดินจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ขณะนี้ตรวจนับองค์ประชุมมี
สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุมจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน องค์ประชุม     
ครบแล้ว กราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดินจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย พร้อมทั้งเปิดและดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ
ครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : กราบสวัสดีท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ พนักงาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังดิน และพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับฟังการถ่ายทอดสด

เสียงการประชุมอยู่ในขณะนี้  ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา
เทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4 ประจำปี พ.ศ.2564        
วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลวังดิน ก่อนที่จะมีการประชุมขอให้ท่านเลขานุการสภาได้อ่าน
ประกาศ ครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ   ตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 

ตามมติที่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน  ครั้ งแรก ประจำปี         
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมได้กำหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีกำหนด 30 วัน นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547    
และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 23 จึงประกาศ   
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ในวันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลวังดิน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
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ประกาศ ณ วันที่   20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นายเชาว์  วงศ์ศรีใส  
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ทราบไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  
     วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ผ่านมา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 

20 กันยายน พ.ศ.2564 มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
หรือเพ่ิมเติมในส่วนรับรองรายงานการประชุมในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ  
ครับเชิญทา่นนายกครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขออนุญาตในที่ประชุม

ขอแก้ไขหน้า 25 ครับบรรทัดที่ 12 และ 13 จากล่างขึ้นบนครับขอแก้ไขดังนี้
ครับจากคำว่า “ท่อแป๊บชะล่อน” แก้ไขเป็น “ท่อพีวีซี” และจากคำว่า      
“หินแกลบ” แก้ไขเป็น “หินลิปแลป” ครับ ส่วนข้อความอ่ืนให้เป็นตามเดิม
ส่วนอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้าที่ 93 บรรทัดที่ 11 จากล่างขึ้นบนจากประโยค
ว่า “เคสอย่างนี้นะครับปี  54” แก้ไขเป็น “เคสอย่างนี้นะครับปี  64” 
นอกเหนือจากนี้ก็ขอให้เป็นไปตามเดิมครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ก่อนที่จะมีการลงมติรับรองการแก้ไขถ้อยคำขอให้ท่านเลขาฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ตรวจนับองค์ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งสิ้น 
เลขานุการสภาฯ 12 ท่าน ขณะนี้อยู่ห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติทีป่ระชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำ จำนวน 12 เสียง  
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดต้องการที่จะแก้ไขข้อความในญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ อีกหรือไม่ครับ ถ้ามีก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ มีไหมครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
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นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่านครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ผ่านมา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 

20 กันยายน พ.ศ.2564 สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง 
 

มติในที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน 12 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติที่ 37/2564 เรื่อง การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
พาณิชย์ คูหาเลขท่ี 53/77 จำนวน 1 คูหา (กองคลัง) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 5.1 ญัตติที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 37/2564 เรื่อง การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์  คูหาเลขที่ 

53/77 จำนวน 1 คูหา (กองคลัง) เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ  

ขอพิจารณาอนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ คูหาเลขที่ 
53/77 จำนวน 1 คูหา กรณีนางยุพาพร คำปวน ผู้ เช่าที่ดินและอาคาร
พาณิชย์ คูหาเลขที่ 53/77 ขอโอนสิทธิ์การเช่าให้กับนางสาวปรารถนา ม้าชัย 
อาศัยอยู่บ้ าน เลขที่  1274/2 หมู่ ที่  5  ตำบลร่องฟอง อำเภอเมื อง                  
จังหวัดแพร่ โดยขอมอบหมายให้นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรี
ตำบลวังดินเป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์  การอง   : หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 20(2)  

“การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เกินสามปีให้สภา
ท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัต”ิ 

 



๕ 
 

 

เหตุผล นางยุพาพร คำปวน ผู้เช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ คูหาเลขที่ 
53/77 อายุสัญญาเช่าถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2580 ระยะเวลาการเช่า
คงเหลือ 15 ปี 2 เดือน ให้สภาเทศบาลตำบลวังดินเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการ
ให้โอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ คูหาเลขที่ 53/77   

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลวังดินจึงขอเสนอให้ 
นางยุพาพร คำปวน ผู้ เช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์  คูหาเลขที่  53/77       
โอนสิทธิการเช่ าให้ กับนางสาวปรารถนา ม้ าชั ย  โดยอาศั ยระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 20(2) “การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่า 
หรือการเปลี่ยนตัวผู้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
อายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ” 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลวังดิน เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ให้นางยุพาพร คำปวน โอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ คูหาเลขที่ 
53/77 ของเทศบาลตำบลวังดินให้กับนางสาวปรารถนา ม้าชัย ค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5   5.1 ญัตติที่ 37/2564 เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาลฯ การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ คูหาเลขที่ 53/77 จำนวน   

1 คูหา (กองคลัง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนสิทธิการเช่าขอให้ยกมือขึ้น
ครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบอนุมัติ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโ้อนสิทธิการเช่า จำนวน 12 เสียง 
 

5.2 ญัตติที่ญัตติที่ 38/2564 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (สำนักปลัดเทศบาล)  

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  5.2 ญัตติที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 38/2564 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  (สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ



๖ 
 

 

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  รายการ ค่าลงทะเบียนใน 
การฝึกอบรม โดยขอมอบหมายให้นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรี    
ตำบลวังดิน เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นางสายสุนีย์  การอง   : หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมีไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติโอน
เพ่ิมเงินงบประมาณหมวดที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการเบิกจ่าย และโอนลด
ในหมวดที่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายในขณะนี้ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้   
ขออนุมัติโอนลด 
รายการที่ 1 

     แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน   ก่อสร้าง 

     งบ   งบลงทุน 
     หมวด   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     รายการ   ค่าปรับปรุงอาคาร 
     งบประมาณต้ังไว้  326,900.-บาท ขณะนี้คงเหลือ 326,900.-บาท 
     โอนลด จำนวน 294,800.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  

32,100.-บาท 
    รวมโอนลด 1 รายการ จำนวน 294,800.- บาท 
 

รายการที่ 2 
     แผนงาน   เคหะและชุมขน 

งาน   กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
     งบ   งบลงทุน 
     หมวด   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     รายการ   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง 
     งบประมาณต้ังไว้ 200,000.-บาท ขณะนี้คงเหลือ 200,000.-บาท 
     โอนลด จำนวน 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  

100,000.-บาท 
    รวมโอนลด 1 รายการ จำนวน 100,000.- บาท 
 



๗ 
 

 

ขออนุมัติโอนเพิ่ม 
รายการที่ 1 

แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารทั่วไป 

     งบ   ดำเนินงาน 
     หมวด    ค่าใช้สอย 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ 

ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  

     งบประมาณตั้งไว้ 90,000.-บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  
90,000.-บาท 

                  โอนเพิ่ม จำนวน 394,800.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
484,800.-บาท 

      รวมโอนเพิ่มจำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 394,800.-บาท  
                                  (สามแสนเก้าหม่ืนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  

รวมโอนลดจำนวนทั้งสิ้น 2 รายการจำนวนเงินทั้งสิ้น 394,800.-บาท  
(สามแสนเก้าหม่ืนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
รวมโอนเพิ่มจำนวนทั้งส้ิน 1 รายการจำนวนเงินทั้งสิ้น 394,800.-บาท  
(สามแสนเก้าหม่ืนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค่ะ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  5.2 ญัตติที่ 38/2564 เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(สำนักปลัดเทศบาล) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ   
ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบอนุมัติ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบอนุมัติ จำนวน 12 เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 

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

หนังสือจากในที่ประชุม หนังสือที่ 001/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 
เรื่อง ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบตลาดของผู้บริหาร หนังสือนี้เรียนถึง
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน ผมจะขออนุญาตอ่านรายละเอียด     
นะครับ ด้วยเทศบาลตำบลวังดิน โดยผู้บริหารได้แจ้งให้กับผู้ประกอบการ
อาคารเช่ าตึ กแถวหลั งออมสินจนถึงหมู อิน เตอร์ และร้ านมะลิ วรรณ           
ของเทศบาลวังดินให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ต่อเติมติดกับอาคารเช่าทั้งด้านหน้า
และด้านหลังตึกแถวของเทศบาลตำบลวังดินให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ต่อเติม 
ติดกับอาคารเช่าภายในสิ้นปี 2564 ได้ทำให้ผู้เช่าได้รับผลกระทบเกิดความ
เสียหายแก่ผู้เช่า เนื่องจากเดิมได้สอบถามผู้บริหารคนเก่าได้ให้สิทธิ์แก่ผู้เช่า 
โดยภายใต้กำหนดห้ามเกินบริเวณชายคาที่ต่อเติม จากการจัดระเบียบในครั้งนี้
ทำให้ผู้เช่าได้รับผลกระทบแก่ผู้เช่าเป็นอย่างมากท้ังๆ ที่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
เช่นนี้ ผู้บริหารสมควรพิจารณาในการจัดการจัดระเบียบตลาดให้เหมือนเดิม 
จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาทราบ รายชื่อจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน น่าจะเป็นรายชื่อ
ของผู้ได้รับผลกระทบนะครับ ก็ขอนำเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังสมาชิก
ทุกท่าน จริงๆ เรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยในส่วนของการประชุมของพ่อค้าแม่ค้า
ทุกๆ ตลาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ โดยทางเทศบาลนำโดยกระผม       
ในฐานะที่ เป็นผู้บริหารก็ ได้มีการชี้แจงให้กับพ่อค้าแม่ค้ าไม่ว่าจะเป็น
ผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์ทุกๆ ร้านทุกๆ โซนรวมถึงแผงลอยต่างๆ ด้วย   
นะครับว่าเทศบาลมีความประสงค์ที่จะจัดระเบียบตลาดให้มันดีขึ้นให้มันอยู่  
ในร่องในรอยอยู่ในข้อสัญญา เพราะว่าที่ผ่านๆ มาในช่วงสมัยก่อนผมก็ไม่แน่ใจ
ว่าจะมีการให้สิทธิประโยชน์อะไรแก่ผู้เช่าตึกที่มีการต่อเติมลุกล้ำหรือไม่กระผม
ไม่ทราบนะครับ แต่ที่ทราบก็คือกระผมเป็นผู้บริหาร ณ เวลานี้ ก็จำเป็นที่
จะต้องดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตลาดซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลตำบลวังดินให้มันสวยงาม ให้มันเป็นระเบียบ ที่ผ่านๆ มาผมเชื่อว่า
มีการปล่อยปละละเลยในเรื่องของการต่อเติมทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ 
และก็การเข้าไปดูแลในส่วนของอาคารต่างๆ ก็ไม่ได้เข้าดูแลอย่างจริงจังทำให้มี
การต่อเติม ดัดแปลง มีการก่อสร้างต่างๆ ที่มันดูแล้วขัดหูขัดตาสำหรับผู้ที่   
พบเห็น แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ฉะนั้นเมื่อกระผมได้เข้ามาบริหารผมก็อยากจะให้
การดูแลเรื่องของอาคารพาณิชย์ต่างๆ ให้อยู่ในกรอบของสัญญานะครับก็ได้มี
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การพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับ แต่ก็ไม่ได้มีข้อท้วงติงอะไรซึ่งตรงนี้อาจจะเป็น
การนำไปพิจารณาทีหลัง ดังนั้นผมถึงบอกว่าก็ที่อยากจะให้อาคารพาณิชย์นั้น 
ดูดีเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ประกอบการได้เข้าใจตรงกันนะครับ เพราะว่า    
ถ้าร้านหนึ่ งมีการต่อเติม อีกร้านหนึ่ งก็อยากที่ จะต่อเติมบ้ างนะครับ          
แล้วผู้บริหารจะต้องทำยังไง ผู้บริหารจะต้องยินยอมหรือยินดีให้ร้านข้างๆ   
เขาต่อเติมด้วยหรือไม่ แล้วมันจะผิดระเบียบไหม ถ้าร้านหนึ่งต่อเติมทั้ ง
ด้านหน้าและด้านหลังได้อีกร้านหนึ่งเขาจะต่อเติมบ้างทางเทศบาลจะต้องทำ
ยังไงจะห้ามไหมหรือจะให้เขาต่อเติมอีก มันเป็นเรื่องยากมากที่เราจะว่าร้าน
หนึ่งทำได้อีกร้านหนึ่งทำไม่ได้ เราต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน ฉะนั้นผมจึง       
นำเรียนให้ท่านประธานและท่านสมาชิกได้รับทราบว่าผมพยายามที่จะปรับ  
ข้อระเบียบต่างๆ ให้มันอยู่ในสัญญาเช่าอาคารมันก็จะมีกรอบว่าเช่ากี่ตาราง
เมตรในส่วนของอาคารนะครับ ส่วนการที่จะต่อเติมหรือดัดแปลงต่างๆ ก็จะ
เป็นในส่วนของผู้ประกอบการที่จะขออนุญาตเทศบาลได้นะครับ โดยทำเป็น
หนังสือ ถ้าทางเทศบาลเห็นว่ามันอยู่กรอบก็จะอนุญาตให้ต่อเติมได้ แต่ถ้ามัน
เกินอำนาจของผู้บริหารก็จะเป็นอำนาจของสภาในการที่จะอนุมัติให้ต่อเติมได้
หรือไม่ ฉะนั้นในส่วนของกระผมในฐานะที่เป็นผู้บริหารและรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้ดำเนินการลงสำรวจและตรวจสอบแล้วภาพถ่ายต่างๆ ก็ปรากฏ
เห็นได้ชัดๆ ว่ามีการต่อเติมลุกล้ำพ้ืนที่จริงๆ นะครับ มันทำให้บดบังเส้นทาง
จราจร ถ้าท่านสังเกตได้ในช่วงบริเวณหลังธนาคารออมสินรถที่จอดไม่สามารถ
ที่จะลงไปบริเวณขอบทางได้เลย เพราะพ้ืนที่ขอบทางมันติดชิดกันกับที่ต่อเติม
ออกมา ทำให้รถไม่สามารถที่จะสัญจรได้โดยง่าย เพราะถ้าไปจอดคันหนึ่งแล้ว 
รถอีกคันต้องชะลอให้คันที่สวนมาไปก่อนแล้วถึงจะไปได้ ฉะนั้นผมมองดูแล้วว่า
ถ้าท่านสมาชิกได้ลงพ้ืนที่ไปดูด้วยกันไปเห็นสภาพความเป็นจริงด้วยกันทุกท่าน
จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆ ฉะนั้นในส่วนของคำร้องของ
พ้ืนที่ที่เทศบาลขอความร่วมมือ ยังไม่มีกฎอะไรมาบังคับ แต่เป็นการขอความ
ร่วมมือให้ท่านทำการรื้อถอนในส่วนที่ต่อเติมออกไปก่อนได้ไหมในช่วงสิ้นปีนี้ 
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ เพราะถ้าเข้าช่วงเทศกาลรถจะเยอะ
และไม่มีที่จอด ถึงจะจอดได้ก็จะจอดแบบขวางๆ ซึ่งทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากมาก
ในเวลาคับขัน ฉะนั้นผมก็เลยมีความคิดที่ว่าการที่เทศบาลได้มีการพูดคุยกับ
ผู้ประกอบการที่มีการต่อเติมว่ามีหนังสือแจ้งมาก็แสดงว่าเขามีความประสงค์ท่ี
จะไม่รื้อในส่วนที่ต่อเติมก็เลยว่าจะขอโอกาสนี้ ขออนุญาตท่านประธานผ่านไป
ยังท่านสมาชิกก็คงจะต้องขอให้ทุกๆ ท่านได้ไปร่วมกันว่ามันจริงอย่ างที่
ผู้บริหารได้พูดคุยกับผู้ประกอบการหรือไม่ เพ่ือที่เราจะได้มีกรอบในการเจรจา
และพูดคุยกัน เพราะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ว่าเรื่องของการ
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ต่อเติมนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจ ถ้าผมจำไม่ผิดตรงร้านมะลิวรรณตรงจุด
นั้นแต่เดิมมันไม่มีการต่อเติมเหมือนปัจจุบัน แต่เดิมมีพ้ืนที่ที่จะมองเห็นรถที่จะ
เลี้ยวได้อย่างชัดเจน แต่พอมีการต่อเติมออกมาเยอะมันก็มีการบดบังการ
มองเห็นทั้งข้างหน้าและข้างหลัง ทั้งๆ ที่อาคารพาณิชย์มันอยู่ในกรอบของมัน
อยู่แล้วตามสัญญา เดี๋ยวถ้ามีโอกาสในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก็คงต้องเชิญ
ท่านสมาชิกทั้ง 12 ท่าน ได้ลงภาคสนามไปดูด้วยกันว่าจริงหรือไม่ที่ทางผู้ร้อง
ได้ยื่นคำร้องเข้ามา เราจะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าตรงไหนที่สามารถ
ยืดหยุ่นกันได้ก็ยืดหยุ่นกันไป แต่ถ้าตรงไหนที่มันอยู่เลยเกินขอบเขตเราก็จำเป็น
ที่จะต้องพูดคุยกันว่าท่านจะรื้อหรือทำอย่างไรได้บ้างอันนี้ก็ขอนำเรียนที่ประชุม
นะครับ และในส่วนของรายชื่อผมรู้จักบ้าง แต่บางท่านก็ไม่คุ้นนะครับ       
ฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกนะครับว่าถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมเราจะ
ลงภาคสนามด้วยกัน เพ่ือตรวจสอบว่ามันเป็นอย่างที่มีการร้องเรียนหรือไม่ว่ามี
การต่อเติมหรือปัญหาอะไรอย่างไรนะครับจะได้ร่วมกันแก้ไขในส่วนนี้กับพ่อค้า
แม่ค้าด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครบัขอบคุณครับ ในวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ มันเป็นเรื่องด่วนที่พึ่งส่ง 
ประธานสภาเทศบาลฯ เข้ามาในส่วนของทางธุรการรับหนังสือก็ประมาณ 08.46 น. ก็เลยนำเข้าสู่

การประชุมในวาระอ่ืนๆ นะครับ ในเรื่องของได้รับผลกระทบจากการ         
จัดระเบียบตลาดของผู้บริหาร ในเรื่องนี้สมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย
หรือสอบถามก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ เชิญท่านสมชายครับ 

นายสมชาย  ฉิมบุญ  : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชกิสภาเทศบาลฯ กระผมนายสมชาย ฉิมบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน  เขต 1           

จากประเด็นการได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบตลาดของผู้บริหารซึ่งใน
ส่วนนี้ผมคิดว่าเป็นความคิดที่ดี เป็นนโยบายที่ดี แต่ในกระบวนการต่อเติมที่
เกิดขึ้นผมคิดว่าเราต้องแยกประเด็น เนื่องจากทางท่านนายกได้พูดถึงเรื่องของ
การต่อเติมและการจราจร เราต้องแยกประเด็นให้ชัดเจนเรื่องของการต่อเติม
เราก็ไปว่ากันในเรื่องของสัญญาเช่า เราจะต้องรื้อสัญญาเช่าออกมาดูว่าในวันที่
ผู้เช่าได้ทำการเช่าพ้ืนที่ของเทศบาลเราได้พูดเรื่องตารางเมตรและค่าเช่า      
ลึกแค่ไหนนะครับ ผมคิดว่าผู้ที่ได้เช่าต่อมาคงจะไม่ใช่ผู้เช่าเดิมซึ่งอาจจะเป็น
การเช่าช่วงต่อมา เพราะฉะนั้นเราคงจะต้องใช้ระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งตลาดไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ ตลาด 1 ตลาดศูนย์อาหาร ตลาดสด    
ทุกตลาดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหา
เราจะต้องมาสร้างมาตรฐานก่อนเราจะต้องมาคุยกันเรื่องเทศบัญญัติ          
การจัดการเรื่องของการต่อเติม ในเรื่องของการเช่า เรื่องของการขออนุญาต
ของผู้เช่านะครับ ฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องนี้เข้ามาในส่วนของผู้เช่าเองก่อนที่จะ    
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ต่อเติมเขาก็จะต้องแจ้งเทศบาลให้เข้าไปทำการตรวจสอบให้อยู่ในเงื่อนไขของ
การเช่านะครับ ในส่วนของการถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามตั้งแต่แรกเราก็มีอำนาจ
หน้าที่ที่จะเข้าไปทำการรื้อถอนได้ โดยสิทธิในการลงนามระหว่างเทศบาลกับ  
ผู้เช่านะครับ เพราะฉะนั้นในเคสนี้ผมคิดว่าเราจะต้องพูดคุยกันก่อนเบื้องต้นใน
ส่วนของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่รวมทั้งตลาดด้วยซึ่งเราต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนว่า
ในการต่อเติมในครั้งนั้นต่อเติมกันมากี่คนแล้วซึ่งในส่วนของเราเองเราก็อยู่ใน
ส่วนของการดูแลประชาชนในพ้ืนที่รวมทั้งตลาดด้วย เพราะฉะนั้นการจัดการ 
การตัดสินใจอะไรบางอย่างเราต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่ รับฟังเหตุผลรับฟังข้อมูลเพ่ือที่จะนำมาประชาคม เพ่ือมาลงมติในชุมชน
ก่อนนะครับ ก่อนที่จะดำเนินการจัดการใดๆ ในตลาด เพราะฉะนั้นผมเสนอ
อย่างนี้นะครับในส่วนของการต่อเติม อีกเรื่องหนึ่งในส่วนของการจราจร    
แยกประเด็นกันไปนะครับที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องของการจอดรถในพ้ืนที่ของ
เทศบาลตำบลวังดิน การตีกรอบเส้น การบังคับใช้การจราจรเลี้ยวซ้าย      
เลี้ยวขวา แต่ตอนนี้เรื่องของเทศบัญญัติการจัดการจราจรในตลาดเทศบาล
ตำบลวังดินยังไม่มีซึ่งเราอาศัย มาตรา 60 ของ พ.ร.บ.การจัดการจราจร 
เพราะฉะนั้นถ้าเรามีแล้วในอนาคตลูกหลานเรามีคำถามว่า “พ่อ ผมจะจอดรถ
ตรงนี้ผมจอดได้ไหม?” เราตอบเขาไม่ได้หรือเขาก็จอดกันมานานแล้วครับผมก็
ไม่เห็นมีใครว่าเลย เพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าลูกหลานของเราจะมาจอดรถเราก็
ต้องบอกว่ามีกฎจราจรแบบนี้นะครับในตลาดซึ่งในส่วนของเทศกิจเองตอนนี้จะ
ไปไล่ก็ไม่ได้ เพราะไม่มีเทศบัญญัติมาบังคับใช้กฎหมายในตลาดซึ่งอันนี้ถ้าเรา
ไม่ทำอนาคตข้างหน้าเราจะตอบคนอ่ืนหรือว่าผู้ที่สัญจรไปมาไม่ได้เลยว่าท่าน
จะดำเนินการอย่างไรกับผู้ที่ทำผิดกฎจราจรในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลซึ่งที่ผ่านมา
เราก็ได้มีการถกเถียงกันในไลน์กลุ่มนะครับซึ่งผมเองก็อยู่ในข้อพิพากด้วยซึ่ง
เจตนารมณ์ผมไม่ได้บอกว่าเป็นปัญหาของใคร แต่ผมหมายความว่าเราน่าจะมี
การจัดการระบบ มีการยกภาพตัวอย่างให้เห็นผมเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไป
พาดพิงถึงผู้ใด แต่ผมกล่าวโดยรวมของการจัดการจราจร เพราะฉะนั้นผมขอ
ฝากทีมบริหารรวมถึงท่านนายกที่เคารพว่าในส่วนของประชาชนในพ้ืนที่ตลาด 
วัด ชุมชน โรงเรียน เราถือว่าการดำเนินการจัดการใดๆ ในพ้ินที่สาธารณะ   
ผมคิดว่าเราจะต้องมีการประชาคมก่อนที่จะมีมาตราการบังคับใช้ สมควรที่จะมี
เทศบัญญัติมาบังคับใช้ในพ้ืนที่ซึ่งผมเองขอนำเรียนทีมบริหารให้ช่วยพิจารณา
ในเรื่องของการจัดการอะไรก็แล้วแต่ในพ้ืนที่สาธารณะนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 



๑๒ 
 

 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับตามที่ท่านสมาชิก 

ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ นายสมชาย ฉิมบุญ นะครับซึ่งได้ พูดในประเด็น
เรื่องของพ่ีน้องอาคารพาณิชย์ที่มีการต่อเติมแยกเป็นสองส่วนนะครับในส่วน
ของการต่อเติมและเรื่องการจราจร ประเด็นแรกเรื่องของการต่อเติมนะครับใน
สัญญาการเช่าอาคารพาณิชย์หรืออสังหาริมทรัพย์จะระบุไว้อย่างชัดเจนเรื่อง
ของการต่อเติมว่าจะดำเนินการได้จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่าก่อน       
ถ้าผู้เช่าได้อ่านสัญญาจะเข้าใจนะครับว่ากรอบของสัญญาเช่านั้นเช่าในพ้ืนที่   
กี่ตารางเมตร ถ้าคิดว่าเราจะต่อเติมออกมาสักนิดสักหน่อยทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลังจะทำได้ไหม เป็นการต่อเติมหรือไม่ ถ้าเป็นการต่อเติม ดัดแปลงอะไร
ต่างๆ เหล่านี้นะครับจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าหรือไม่ ตรงนี้ผู้เช่าต้องรู้
นะครับ เพราะสัญญาทุกคนต้องมี แต่การต่อเติมส่วนใหญ่จะเป็นการต่อเติม
นอกเหนือคือ ไม่ได้รับอนุญาตนั่นเอง พอเจ้าหนึ่งต่อเติมได้อย่างที่ผมได้       
นำเรียนไปเมื่อกี้นี้เจ้าที่สองก็จะตามมานะครับ เทศบาลอยู่ไหน พนักงาน
เจ้าหน้าที่อยู่ไหน เห็นมั้ย ทราบหรือไม่ อาจจะมองเห็น แต่ไม่ได้เข้าไปดูแลและ
ใส่ใจนะครับมันก็เลยทำให้มีการต่อเติมเพ่ิมไปเรื่อยๆ ฉะนั้นถึงบอกว่าต้องมานั่ง
คุยกัน เพราะจะครบกำหนดสัญญาปีหน้าหลายอาคารที่จะครบสัญญาใน  
เดือนมีนาคม ที่จะถึงนี้ถึงจะต้องขอความร่วมมือผมต้องบอกว่าผมขอความ
ร่วมมือไม่ได้ใช้ข้อบังคับอะไร ขอความร่วมมือว่าถ้าเป็นไปได้ให้รื้อถอนก่อน  
สิ้นปีนี้ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเรื่องของการจราจรที่ จะตามมา 
ฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมนำเรียนไว้ว่าขอท่านสมาชิกได้ลงพ้ืนที่จริง  
จะทราบว่าถ้าเอาสัญญามากางดูว่ามันจริงไหมตามที่ร้องหรือไม่ จะเห็นได้
ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นข้อกฎหมายที่ผู้ เช่ารู้ดีอยู่แล้วนะครับในสัญญา      
ส่วนประเด็นที่สองเรื่องของการจราจรอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเทศบัญญัติการจอด
รถในที่สาธารณะของเรานั้นยังไม่มี ทุกวันนี้ใช้คำว่าขอความร่วมมือพ่ีน้อง
ประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ผู้ที่ เข้ามาในตลาดขอให้จอดรถให้ เป็นระเบียบ      
ส่วนจะเป็นระบียบหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับวินัยของแต่ละท่านนะครับ เทศบาลก็
ให้ในส่วนของเทศกิจเข้าไปดูแลเรื่องของการจราจรในการตีเส้นต่างๆ เพื่ออะไร
ครับ ก็เพ่ือให้เป็นระเบียบให้จอดรถเป็นระเบียบจอดผิดหนึ่งคันมันก็จะผิดต่อ
กันไปเรื่อยๆ ความเป็นระเบียบในที่นี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องได้เรียนรู้ร่วมกัน 
เพราะถ้าเราคิดว่าจะจอดยังไงก็ได้มันก็จะไม่เป็นระเบียบ ฉะนั้นทางเทศบาลที่
เป็นเจ้าของพ้ืนที่ก็มีสิทธิที่จะขอให้พ่ีน้องประชาชนที่มาใช้บริการให้ความ
ร่วมมือที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ ส่วนเรื่องเทศบัญญัติการจอดรถค่อยว่ากันก็ถือว่า
เป็นเรื่องที่ดีที่ได้นำเสนอ เพราะว่าก็คงจะต้องมีเพราะในหลายๆ พ้ืนที่เขามี  



๑๓ 
 

 

เทศบัญญัติตัวนี้ ซึ่งเราไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพิจารณาจริงๆ จังๆ ในเรื่องของ    
เทศบัญญัติว่าด้วยการจอดรถในที่สาธารณะนะครับ ส่วนในเรื่องปัญหาของ    
พ่ีน้องประชาชนอันนี้พูดถึงเรื่องในตลาดนะครับจริงๆ แล้วในตลาดก็จะมีใน
ส่วนของชมรมตลาดซึ่งก็เคยนำเรียนท่านประธานไปว่าน่าจะคุยกันไปก่อนใน
ตลาดในส่วนของปัญหาเรื่องของการต่อเติมต่างๆ คุยกันก็จะได้รู้ว่าสรุปแล้วมี
ความคิดเห็นอย่างไร ทางเทศบาลก็พิจารณาไปตามระเบียบของข้อสัญญาว่า
เป็นอย่างไร แต่ถ้าอย่างน้อยในส่วนของตลาดได้พิจารณาจะทำให้คนที่ต่อเติม
เขาจะได้รู้ว่ามติของตลาดเขาออกมาแบบนี้น่าจะปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
เทศบาลไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ขอให้ทุกคนได้เดินตามกรอบร่วมกัน
ช่วยกันมันจะทำให้ตลาดของเราเป็นระเบียบมากขึ้นทุกอย่างมันจะเกิดช่องให้
เราได้พูดคุยกันนะครับก็ขอนำเรียนท่านประธานครับ 

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

ท่านประธานครับ คือมีแม่ค้าตรงที่ถนนแถวหมูอินเตอร์ฝากถามมาว่าได้ข่าวว่า
ท่านผู้บริหารจะย้ายอีกแล้วไม่รู้ว่าท่านผู้บริหารจะให้ย้ายไปอยู่ไหน แล้วก็จะให้
ขนโต๊ะที่แม่ค้าไว้วางขายจะให้เอากลับบ้านอันนี้จะเป็นการสร้างภาระให้พ่อค้า
แม่ค้าหรือเปล่าครับ แล้วอีกเรื่องนะครับ เรื่องของตลาดศูนย์อาหารอยากจะ
ถามว่าแม่ค้าบอกว่าขายลอตเตอรี่ไม่ได้หรอครับเขาฝากถามมา เพราะอะไร 
เหตุผลอะไร ถึงขายไม่ได้ ขอคำชี้แจงจากผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ก่อนที่ทางฝ่ายบริหารจะตอบคำถามของ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านชำนาญ พวงเงิน ผมขออนุญาตให้ทางท่านสมาชิกแสดงความคิดเห็นใน

เรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบที่ร้องเรียนเข้ามาจะมีสมาชิก
ท่านใดที่จะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ไหมครับ เชิญท่านนิยม
ครับ 

นายนิยม  กัลจาก   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนิยม กัลจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ครับจากที่มี

หนังสือร้องเรียนเข้ามาผมก็เห็นด้วยกับท่านสมชายครับ คือเราต้องมีการพูดคุย
พิจารณาร่วมกันกับพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบซึ่งทางผู้บริหารอาจจะใช้
อำนาจให้รื้อหรือมีคำสั่งให้รื้อสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ตาม ซ่ึงตรงนี้เราต้องพูดคุย 
กันก่อนทั้งในส่วนของฝ่ายสภา ฝ่ายบริหาร และผู้ประกอบการว่าเราจะมี
รูปแบบยังไงเพ่ือให้ผู้ ที่ ได้ รับผลกระทบและทางเราพอใจทั้ งสองฝ่ าย        



๑๔ 
 

 

ดังนั้น ผมเห็นว่าที่ท่านสมชายขออนุญาตเอ่ยนามได้พูดไว้เมื่อกี้ผมก็พอเข้าใจ
น่าจะมีการประนีประนอมกันก่อนแล้วค่อยหาทางแก้กนัทีหลังครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ท่านนายกครับ ประเด็นนี้ผมขออนุญาตให้ทางสมาชิกได้อภิปรายกัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ แล้วค่อยตอบคำถามทีเดียว ถ้าให้สลับกันไปมามันจะใช้เวลานานมีสมาชิก  

ท่านใดที่จะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ไหมครับ มีอีกไหมครับ 
ครับเชิญท่านสมชายครับ 

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

เพ่ิมเติมในส่วนของการต่อเติมนะครับในส่วนของอาคารไม่ว่าจะเป็นตึกอาคาร
พาณชิย์ ในส่วนของท่านนายกผมคิดว่าเป็นนโยบายที่ดี ผมไม่ได้ติดขัดเรื่องของ
การจัดระเบียบ เรื่องของการทำให้ดูสวยงามทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย      
อันนี้ผมไม่ได้ติดขัด แต่ผมคิดว่าเราน่าจะมีการเริ่มกันใหม่มีการพูดคุยกัน 
เนื่องจากเราเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ทั้งชุด ท่านเองท่านได้เข้ามาบริหารอันเก่า  
เราไม่พูดถึงแล้วนะครับว่าถูกหรือไม่ถูก ใครผิดใครถูก อันนี้ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ
มันมีทั้ งถูกต้องและไม่ถูกต้องปะปนกันไป เราพยายามทำให้มันถูกต้อง        
แต่เราไม่สามารถทำให้มันถูกต้องได้ในวันนี้ พรุ่งนี้ ปีนี้ หรือปีหน้า เราอาจจะ
ทำไปอีก 5 ปี 10 ปี เพ่ือให้มันถูกต้อง ผมคิดว่าเราน่าจะต้องดำเนินการ     
ไปตามนี้ ส่วนการต่อเติมผมคิดว่าผู้เช่าไม่มีสิทธิที่จะไปต่อเติมใดๆ ทั้งสิ้ น 
เพราะเทศบาลมีหน้าที่ทำการก่อสร้างแล้วให้ผู้เช่าทำสัญญาเช่า กรณีจะมี   
การต่อเติมใดๆ ในตลาดน่าจะเป็นทางเทศบาลดำเนินการต่อเติมแล้วทำการ
เรียกเก็บค่าเช่าเพ่ิมเติมในส่วนของการลงทุนเราเรียกว่าเทศพาณิชย์นะครับ   
ซึ่งเทศพาณิชย์ระบุไว้ว่าถ้าเรามีการลงทุนต่อเติมให้กับผู้เช่าแล้วผู้เช่ายินดีให้  
ต่อเติมแล้วจัดเก็บรายได้เพ่ิมนะครับผมคิดว่าแนวทางนี้ผู้เช่าน่าจะเห็นด้วยกับ
การต่อเติมแล้วการต่อเติมนั้นเป็นการต่อเติมโดยการยินยอม อยู่ในข้อตกลง 
อยู่ในระเบียบของเทศบาล อยู่ในกติกา อยู่ในเงื่อนไข ซึ่งผู้ เช่ามิอาจทวงติงได้ 
ถ้าเกิดต่อเติมเองโดยพลการ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มกันใหม่ผมอยากให้ทาง
ผู้บริหารทบทวนเรื่องของแบบเลย์ เอาท์อาคารพาณิชย์  (Layout Plan)       
ในตลาดให้เป็นมาตราฐานก่อนแล้วพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้านะครับว่าแบบนี้    
เราจะเก็บค่าเช่าเพ่ิมคุณยอมไหม คุณเห็นด้วยไหม ถ้าคุณเห็นด้วยเราจะต่อเติม
ให้ลงทุนให้ คืนทุนกี่ปี ตัวอย่างสมมุติว่าเราลงทุนให้ 1,000,000. -บาท    
แล้วเราเรียกเก็บค่าเช่าเพ่ิมสมมุติว่าเดิมเราเรียกเก็บ 1,500.- บาทต่อล็อค   
ขอเรียกเก็บเพ่ิมเป็น 2,500.- บาทต่อล็อค เป็น 5 ปี 3 ปี หลังจากหมด    
การลงทุนคืนทุนเราก็เรียกเก็บค่าเช่าในจำนวนเท่าเดิมอันนี้ทางผมขอเสนอให้
ทางผู้บริหาร ทางประธานสภา และสมาชิกทุกท่านลองพิจารณาข้อเสนอ     
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ในส่วนของผมเองซึ่งผมคิดว่าในเรื่องการลงทุนก็สำคัญ เพราะในส่วนของ
เทศบาลเองก็มีเงินทุนอยู่จำกัดซึ่งในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าเองก็มีเงินทุนอยู่จำกัด
ทำยังไงให้เราเดินไปด้วยกันได้เทศบาลก็มีรายได้ผู้ขายก็มีความสุขไม่ต้องมานั่ง
กังวลว่าต่อเติมแล้วจะเป็นปัญหาในอนาคตนะครบั ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ในประเด็นนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานสภาเทศบาลฯ อีกหรือไม่ครับ มีไหมครับขอเรียนเชิญได้เลยครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่อภิปรายหรือแสงความคิดเห็น 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีจะให้ทางฝ่ายบริหารได้ตอบคำถาม ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน  ครับขออนุญาตตอบ

คำถามของท่านสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่าน สท.นิยม กัลจาก  
จริงๆ แล้วนะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วว่าที่ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการ
ร้านค้าอาคารพาณิชย์เราขอความร่วมมือ เราไม่ได้ใช้อำนาจหรือคำสั่งนะครับ 
เราขอความร่วมมือ ถ้าท่านจะให้ความร่วมมือก็จะเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าเราไม่ตาม
เราไม่สอบถามความร่วมมือนี้ก็จะถดถอยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น       
แต่เราตามเราขอความร่วมมือเราสอบถามทุกครั้งที่มีโอกาสได้สอบถาม   
เพราะความร่วมมือนี้คุยกันในที่ประชุมแล้วในส่วนของผู้ประกอบการ        
ทางท่านสมาชิกอาจจะไม่ได้เข้าร่วมนะครับ อันนี้คือการคุยกันแล้วๆ ก็คุยกัน
จบแล้วไม่มีข้อซักถามในที่ประชุม ไปสอบถามแต่ละร้านที่เข้าประชุมว่าเมื่อไร
และอย่างไร ไม่ได้มีการใช้อำนาจหรือคำสั่งนะครับ ต้องเข้าใจตรงนี้ก่ อน      
นะครับ เดี๋ยวจะมาบอกว่านายกใช้อำนาจยังงั้นยังงี้ ซึ่งไม่เคยใช้อำนาจเลย
เพียงแต่ขอความร่วมมือ ทุกสิ่งถ้ามันมีกรอบรองรับผมก็จะบอกว่าตามประกาศ     
ตามหนังสือ แต่ถ้านายกไม่มีอำนาจก็จะบอกตลอดว่าขอความร่วมมือ แม้แต่ว่า
ผู้ที่ ไปสัมผัสเชื้อโควิด – 19 ถ้าไม่มีคำสั่งชัดเจนผมก็จะขอความร่วมมือ      

ท่านจะให้ความร่วมมือหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ขอชี้แจงในที่ประชุม  
นะครับ ทางท่าน สท.นิยม กัลจาก ได้พูดถึงเรื่องการพูดคุยนั่นเป็นเรื่องที่ดีครับ 
ผมได้นำเสนอไปแล้วเมื่อกี้ว่าการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ดี ผมถึงอยากให้ทาง
ผู้บริหารและท่านสมาชิกได้ลงภาคสนามนี่แหละครับ อยากจะให้ท่านเห็นก่อน
นะครับว่ามันจริงตามที่ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่ว่ามีการต่อเติม
ต่าง ๆ ก็อย่างที่ผมได้นำเรียนไปว่ามีร้านหนึ่งได้ต่อเติมตะข่ายล้อมด้านหน้า  
อีกร้านก็บอกว่าท่านนายกผมจะต่อเติม พอบอกว่าต่อเติมไม่ได้ เขาก็ถามว่า
แล้วทำไมร้านนั้นถึงต่อเติมได้ แล้วผมจะตอบยังไงล่ะครับแบบนี้ มันก็เป็น
ปัญหานะครับในข้อสัญญาก็เขียนไว้อย่างชัดเจนเรื่องของการต่อเติม ดัดแปลง 
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ก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ท่าน สท. ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่าน สท.
สมชาย ว่าการต่อเติมต่างๆ ถ้ามาขอเทศบาลแล้วมันอยู่ในกรอบก็คงจะได้คุย
กับหลายๆ เจ้านะครับว่าถ้ามันมีการต่อเติมแล้วไปกระทบพ้ืนที่ต่างๆ มันก็คง
เป็นเรื่องยาก เพราะพ้ืนที่เรามีน้อยการจราจรก็ลำบาก โดยเฉพาะด้านหลัง
ธนาคารออมสินยาวมาจนถึงหมูอินเตอร์ เพราะว่าพ้ืนที่มันเป็นพ้ืนที่ที่จำกัด  
อยู่แล้วนะครับเป็นพ้ืนที่ที่มีการต่อเติมเยอะอยู่เหมือนกันก็คงต้องขอนำเรียน
อีกครั้งว่าก็คงต้องขออาศัยทางท่านสมาชิกกับทางผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คุยกันได้นะครับไม่มีปัญหาผมก็ยอมรับใน
สิ่งที่เราคุยกันอยู่แล้วนะครับไม่มีการใช้อำนาจหรือคำสั่งใดๆ เพียงแต่ว่าเรา  
ขอความร่วมมือ อีกท่านนะครับ ท่าน สท.สมชาย ในเรื่องของทางนโยบายที่
ท่านสมชายได้พูดว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับก็สิ่งที่ทำนี้ก็ทำเพ่ือประชาชน     
ทำเพ่ือพ่อค้าแม่ค้า ก็ที่มีการจัดระเบียบต่างๆ ในตลาดก็เพ่ือพ่อค้าแม่ค้า    
เพ่ือประชาชนทั้งนั้นนะครับ และก็เพ่ือให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มันดู
สวยงามนะครับไม่ได้ทำเพ่ืออะไรเลยนะครับ เพราะว่าเมื่อก่อนมันอาจจะมีการ
ละเลยในหลายสิ่งหลายอย่างมันดูไม่เป็นระเบียบ ฉะนั้นทางผู้บริหารชุดใหม่
เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งไหนที่ผมจะต้องถูก 
ตำหนิผมยอม ใครจะว่าใครจะด่ายังไงผมยอมหมด เพราะอยากให้มันเป็น
ระเบียบ ใครทวงติงใครตำหนิผมไม่ว่า เพราะผมทำตามอำนาจหน้าที่ที่ทำได้     
ก็ขอเอ่ยถึงพ้ืนที่ตลาดด้านหลังตลาด 4 พ้ืนที่สาธารณะตรงจุดนั้นที่ทางท่าน 
สท.เล็ก ได้พูดถึงนะครับ พ้ืนที่ตรงนั้นเป็นพ้ืนที่ว่างไม่มีการก่อสร้างผู้ที่ไปอยู่   
ก็คือขออาศัยในการขายของเฉยๆ นะครับไม่ใช่พ้ืนที่ที่เทศบาลจัดไว้ให้ขายของ
หรือจะต้องสร้างอะไรในพ้ืนที่ตรงนั้นก็เคยคุยกันไว้แล้วว่าถ้าทางเทศบาล
จำเป็นที่จะต้องใช้พ้ืนที่ตรงจุดนั้นเพ่ืออะไร ทางพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเข้าใจว่า
จะต้องทำยังไงต่อ ไม่ใช่ว่าพอทางเทศบาลจะเข้าไปแล้วบอกว่าไม่ได้ต้องเอาไว้
สำหรับแผงลอย สำหรับร้านค้าเทา่นั้นนะครับ ฉะนั้นทางเทศบาลขอนำเรียนว่า
จะใช้พ้ืนที่ในส่วนของการจัดงานเป็นเวทีสาธารณะอยู่ตรงจุดนั้น เพ่ือให้เด็ก
เยาวชน ผู้เฒ่าผู้แก่ได้มีกิจกรรมทำ พ้ืนที่ของเราด้านในมันก็เป็นพ้ืนที่สำหรับ
การจอดรถ แต่ตรงจุดนั้นมันจะรับในส่วนของถนนคนเดินด้วยก็เลยมี       
ความประสงค์ที่จะทำเป็นเวทีสาธารณะอยู่ด้านหลังก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับ
พ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่ตรงนั้นและที่นำแผงลอยไปฝากไว้ตรงนั้นว่าเฉพาะแค่
วันพุธเท่านั้น วันอ่ืนๆ ถ้าจำเป็นที่จะต้องวางหรือขายตรงจุดนั้นก็ไม่ว่าอะไร   
ไม่เคยบอกว่าให้เอากลับบ้านนะครับอันนี้เข้าใจข้อมูลผิดแล้วนะครับหรือได้ยิน
มาผิดสื่อมาผิด ฉะนั้นขอนำเรียนนะครับว่าไม่เคยพูดนะครับ ก็คืออยากให้พ้ืนที่
ตรงจุดนั้ น เป็ น เวที ที่ ให้ โอกาสสภาเด็ กและเยาวชน  ชมรมผู้ สู งอายุ             
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หรือประชาชนได้มาแสดงในวันพุธที่มีถนนคนเดิน ถ้าเปิดได้นะครับ อันนี้ก็ ได้
นำเรียนทางชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไปแล้วนะครับ ก็ขอนำเรียนผ่าน      
ท่านประธานสภาไปยังท่านสมาชิกได้รับทราบนะครับ เพ่ือให้มันมีกิจกรรมทาง
สังคมบ้าง เพราะทุกวันนี้มันมีแต่โควิด – 19 นะครับในส่วนกิจการทางสังคม

แทบจะไม่มี จะจัดทีก็มีปัญหาทำอะไรก็ลำบากไปหมดนะครับ ฉะนั้นก็เพ่ือให้
สังคมได้มีโอกาสแสดงออกในลักษณะของความบันเทิง ความรื่นเริงในกิจกรรม
ต่างๆ ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นประเด็นที่ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านชำนาญ พวงเงิน ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับแม่ค้าตลาดเช้าที่ขายผัก     

มีไหมครับ เชิญท่านนายกครับ 
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน  ผมขออนุญาตพูดต่อ

อีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของลอตเตอรี่ เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ผมได้พูดคุย      
ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าในศูนย์อาหารหลายครั้งนะครับว่าศูนย์อาหารนั้นเป็น
ศูนย์อาหารเพ่ือจำหน่ายเรื่องของอาหาร เครื่องดื่ม ในพ้ืนที่ศูนย์อาหาร       
ชื่อก็บอกชัดเจนนะครับ Food Center ฉะนั้นที่เรามีพ้ืนที่ในส่วนนี้เพ่ือรองรับ
เรื่องของการดื่มการกินของพ่ีน้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในเขตพ้ืนที่     
นะครับ อยากให้เป็นพ้ืนที่สวยงามเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่แวะเข้ามา      
ใช้บริการศูนย์อาหารของเรา ฉะนั้นถ้าเราจะนำลอตเตอรี่หรือสิ่งค้าอ่ืนๆ      
ซ่ึงไม่ใช่อาหารการกินมันจะดูไม่เหมาะสมผมขออนุญาตว่าแม้กระทั่งญาติ    
ผมเองอยากจะขายลอตเตอรี่ผมยั งห้ ามว่าขายไม่ ได้มัน ไม่ ใช่ อาหาร          
ไม่ใช่เครื่องดื่ม ไม่ใช่ของกิน มันจะผิดวัตถุประสงค์ ฉะนั้นตรงนี้ก็ขอนำเรียน
ท่านสมาชิกให้เข้าใจนะครับว่าเหตุผลเพราะอะไร จริงๆ แล้วลอตเตอรี่จะขาย
ตรงไหนก็ได้ที่มันเหมาะสม ถ้าไปขายตรงศูนย์อาหารก็จะมีเจ้าอ่ืนๆ ตามมา
ขายตรงนี้อีกจะทำยังไงล่ะครับศูนย์อาหารเป็นการขายลอตเตอรี่มันก็จะลำบาก
ในการที่จะต้องไปตอบคำถามอีกนะครับก็ขอนำเรียนในที่ประชุมครับ  
ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ประเด็นที่นำเสนอ 2 เรื่อง เป็นเรื่องที่รอ้งเรียนมา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เกี่ยวกับการต่อเติมอาคารและแม่ค้าตลาดเช้า มีสมาชิกท่านใดที่ต้องการจะ

อภิปรายหรือสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ      
เชิญท่านนิยมครับ 

นายนิยม  กัลจาก   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชกิสภาเทศบาลฯ กระผมนายนิยม กัลจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ท่านประธาน

ครับ ตามที่ท่านนายกได้เอ่ยอ้างมาเมื่อกี้นี้ถึงเรื่องตลาดสดตอนเช้ากับแม่ค้า
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ขายผัก คือผมต้องการความชัดเจนว่าคือเรื่องนี้กระผมเองก็ได้รับข้อร้องเรียน
จากพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดตอนเช้าที่ขายผัก ซึ่งตามที่เขาได้พูดให้ผมฟังเขาบอก
ว่าจะไม่ให้ขายจะให้ย้ายไปอยู่ที่ อ่ืนแล้วร้านที่ขายอยู่ปัจจุบันนี้จะมีการจัด
กิจกรรมพวกเต้นแอโรบิกอะไรพวกนี้ ซึ่งผมว่าการจัดกิจกรรมตรงนั้นแล้วลาน
ตรงเนี้ยเรามีไว้ทำไมลานในเทศบาลเนี้ยที่จอดรถซึ่งจะทำตรงนี้ก็ได้เฉพาะ    
วันพุธ แต่ผมได้ยินมาว่าตอนนี้เขาจะย้ายเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งการย้ายแต่ละ
ครั้งสร้างความยุ่งยากให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยเหตุผลที่ว่าปกติเขาขายอยู่ตรงนี้
ลูกค้าก็จะมาซื้อที่ตรงนี้มาอีกวันหนึ่งมาไม่เจอเขาก็ไปซื้อที่อ่ืนซึ่งตรงนี้สร้าง
ความยุ่งยากให้กับเขา ผมจึงอยากจะเรียนกบัท่านนายกว่าเราจะทำยังไงดีจะให้
เขาย้ายครั้งที่ 3 หรืออาจจะมีครั้งที่ 4 เพราะทุกวันนี้ผมก็เห็นขายของที่   
ถนนเลย ตอนเช้าตี 3 ตี 4 ผมก็มาตลาดแล้วผมก็ไปดูซึ่งตรงนี้ผมอยากให้  
ท่านนายกได้เข้าไปทำให้มันเป็นแบบถาวรไปเลยไม่ต้องย้ายไปย้ายมาจัดไว้  
ตรงนั้นก็ไว้ตรงนั้นไปเลย ซึ่งมันจะกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าและคนที่มาจับจ่าย 
ซื้อของทุกวันครับผมขอฝากเรื่องนี้ด้วย 

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

นะครับว่าประมาณ 10.30 น. ผมจะต้องเดินทางไปทำ MOU ที่ อบจ.ลำพูน
ว่าด้วยเรื่องของคัตเตอร์ขยะนะครับจะขออนุญาตใช้เวลาประมาณ 8 นาที   
ในการตอบคำถามของท่านสมาชิกนะครับ ครับก็ขอขอบคุณในส่วนของคำถาม
ของท่าน สท.นิยม กัลจาก เรื่องพ้ืนที่ด้านหลังผมได้นำเรียนเอาไว้ว่าเราจะขอ
รบกวนเฉพาะวันพุธนะครับ เพราะตรงนั้นคือมีจุดประสงค์ที่จะตั้งเวทีถาวร
อย่างที่ท่านพูดไว้นี่แหละครับ เพราะอย่างน้อยเด็กโรงเรียนเวียงเจดีย์ สภาเด็ก
และเยาวชน ผู้สูงอายุจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อยมันเป็นพ้ืนที่
ใกล้โรงเรียนแล้วโรงเรียนก็อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเรานี่แหละให้เด็กๆ ได้มีโอกาส 
ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาส ให้หนุ่มๆ สาวๆ ได้มีโอกาส พ่อค้าแม่ค้าผมเชื่อว่าเขาก็
อยู่ในกรอบในการค้าขายของเขาอยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาจะหาพ้ืนที่ตรงจุ ดนั้น 
เพราะจุดนั้นเป็นพ้ืนที่ที่เวลา 3 – 4 โมง เต็มไปด้วยรถเข็น แผงลอยนะครับ 
เราขอแค่วันเดียวน่าจะได้นะครับ วันพุธแค่วันเดียว แต่เป็นเวทีสาธารณะที่
ท่าน สท. ว่าอยากให้เป็นเวทีถาวรอยู่ตรงนั้นนะครับ ให้เด็กได้มีโอกาสได้มา
แสดง ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแสดง มันจะเชื่อมกันหมดในวันพุธที่มีถนนคนเดิน 
ทุกวันนี้ถนนคนเดินของเราได้ปิดได้เกืยบๆ ปีแล้วนะครับไม่รู้ว่าเจ้าเก่าเจ้าใหม่ 
เจ้าเก่าคงไม่รู้ว่าเปลี่ยนสถานที่หรือยัง เพราะเราไม่รู้ว่าเขายังยึดโยงกับวันพุธ
ของเราอยู่หรือไม่ แต่ว่าแน่นอนครับรายได้จะการจัดถนนคนเดินประมาณ     
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3 – 4 หมื่นบาท ก็เป็นรายได้ที่ดี แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด – 19   

ทำให้เราต้องปิดถนนคนเดินจนกระทั้งบัดนี้ทางตลาดก็มีการพูดคุยกันอยู่ว่าจะ
พิจารณากันอย่างไรว่าจะเปิดได้หรือไม่แล้วจะนำเรียนมาทางเทศบาลนะครับ 
ไม่เช่นนั้นรายได้ก็จะหดหายไป แต่ว่าพ่ีน้องประชาชนก็ห่วงในเรื่องของ
สถานการณ์โควิด – 19 ก็ให้ทางชมรมตลาดได้พิจารณากันนะครับ ฉะนั้นก็ขอ

นำเรียนนะครับว่าทางด้านหลังก็คือเราต้องการพื้นที่เปิดให้กับพี่น้องประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ของเรานะครับได้มีโอกาสในการแสดงภาคบันเทิงต่างๆ เราไม่ได้
รบกวนการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยแต่อย่างใด เพราะ ณ เวลาที่เราจัด
กิจกรรมนั้นเป็นแผงลอยที่ตั้งไว้เขาไม่ได้ขายครับ เพราะเขาขายช่วงเช้า นั้นคือ
แผงลอยที่วางเกะกะอยู่เราค่อยมาจัดระเบียบว่าควรจะนำไปไว้ที่ไหน แต่ไม่ได้
ให้เอากลับบ้านนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับ เพราะมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอย่าง
ที่ สท.เล็ก ว่าไว้นะครับว่ามันเป็นเรื่องท่ียุ่งยากครับก็ขอนำเรียนที่ประชุมครับ 

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

นะครับก่อนที่ท่ านนายกจะเดินทางไปร่วมลงนาม MOU ผมแยกเป็น           
2 ประเด็นนะครับ ประเด็นแรกคืออ้างถึงหนังสือร้องเรียนของอาคารพาณิชย์ 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 อันนี้เป็นหนังสือทางการผมอยากให้ทางเทศบาล
ทำหนังสือตอบกลับไปยังผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะครับ ถ้ายืนยันว่า
จะรื้อถอนก็เอาเรื่องของสัญญาเช่า เรื่องของสิทธิในการต่อเติมมาเป็นประเด็น
เพ่ือทำการพูดคุยแล้วก็หาข้อสรุปให้กลับผู้ที่ร้องเรียนมาในฐานะที่เราเป็น
ตัวแทนประชาชนผมก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของ
การลงพ้ืนที่กระผมเองนั้นจะลงพ้ืนที่ประมาณตี 4 ทุกวันนะครับ ผมจะวิ่งแล้ว
ก็มีการนำไฟฉายมาส่องในการลงพ้ืนที่ทั้งเขตวังดินเนี้ยผมไม่ได้ไปที่เดียวคือ
บ้านลี้ แต่ในเขตที่เหลือผมว่าผมได้ลงทั้งหมดในส่วนของการต่อเติมผมเรียนให้
ทราบอย่างงี้พ้ืนที่ด้านหลังที่ผมไปสำรวจมาอย่างที่ท่าน สท.ชำนาญ พวงเงิน 
บอกว่าในพ้ืนที่นั้นผมคิดว่าการจะทำประโยชน์ในพ้ืนที่ได้รับการลงประชามติ 
ประชาคมกับชุนชนร่วมก่อนนะครับว่าทั้ง 4 หมู่บ้าน เห็นสมควรทำพ้ืนที่นั้น
เป็นพื้นที่อะไรแล้วอีกอย่างท่านจะเห็นว่าตรงนั้นมีศาลพระพรหมอยู่ซ่ึงถ้าเราใช้
เวทีในการปาร์ตี้ เต้นรำทำเพลง ผมคิดว่ายังไม่เหมาะสม เพราะว่าเรามีศาล
พระพรหม ถ้าเราไปตั้งเวทีสูงหรือไม่ทำการรบกวนสมาธิศาลตรงนั้นก็ลอง
ทบทวนดีๆ นะครับ แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่ใช้ในการจอดรถหรือพ้ืนที่อะไรที่ประชาชน
ต้องการเราก็น่าจะช่วยเหลือประชาชนเพ่ือไม่ให้เกิดความเดือดร้อนไม่เกิดการ
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ร้องเรียนมาในอนาคต แต่ในส่วนของรถเข็นอันที่เก่าๆ พังๆ ผมเห็นว่ามันต้อง
แยกเป็นกรณีครับ มันจะมีคันที่แม่ค้าจอดไว้จนขึ้นสนิมก็มีส่วนนั้นมันต้อง
เคลียร์อยู่แล้วนะครับมันต้องแยกประเด็น แต่ส่วนที่พ่อค้าแม่ค้ามาฝากไว้เช้า
มานำไปวางสินค้าขายใหม่อันนั้นเขาฝากไว้เราก็ให้เค้าฝากไว้ เพราะเขาไม่
สามารถนำกลับบ้านได้ เพราะฉะนั้นก็ที่เราลงพ้ืนที่นะครับเราลงแน่นอนผมไป
ดูมาแล้วจากที่ผมส่งภาพให้ท่านนายกส่วนตัวผมก็ได้บอกท่านไปแล้วว่าจริงๆ 
แล้วเราต้องแยกเคสกันระหว่างของที่ใช้หมุนเวียนของพ่อค้าแม่ค้ากับของที่คุณ
ทิ้งไว้ให้เป็นภาระของชุมชน เป็นภาระของเทศบาล อันนั้นต้องเคลียร์เป็น
เรื่องๆ ไปครับ เพราะฉะนั้นการลงพ้ืนที่คุณต้องแยกของก่อน ส่วนเรื่องการใช้
พ้ืนที่ต้องฟังประชาชนว่าสมควรจะใช้พ้ืนที่ตรงนั้นเป็นพ้ืนที่สาธารณะเรื่องใด 
อันนี้ผมเสนอท่านนายกนะครับ แต่ผมก็เห็นว่าท่านนายกมีความหวังดีที่
ต้องการจะแปลงพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ อันนี้ก็อยากให้ทาง
ผู้บริหารทบทวนในส่วนของกระผมด้วย ขอบคุณมากครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่อภิปรายหรือแสงความคิดเห็น 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีผมจะขอพักการประชุมสัก 10 นาที ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

พักการประชุม 10.40 น.  
 

เริ่มการประชุม  10.50 น. 
 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ครับ ขณะนี้ครบเวลาการพักประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ ทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ ตรวจนับองค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ใน   

ที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา    
ขึ้นแท่นประจำตำแหน่งและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขณะนี้เรายังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประสงค์ที่จะนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล

ตำบลวังดิน เพ่ือให้ทางฝ่ายบริหารได้ไปดำเนินการแก้ไขก็ขอเรียนเชิญได้เลย
นะครับ เชิญท่านสันติครับ 

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

ส่วนของกระผมเองนะครับได้รับเรื่องจากชาวบ้านว่าขอขอบคุณท่านผู้บริหาร 
รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังดิน เมื่อช่วงเดือนกันยายน      
ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุอุทกภัยที่ทำให้เส้นทางในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตร
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ของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุอุทกภัยแล้วก็เทศบาลตำบลวังดินทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้เข้าไป
ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น ผมก็อยากเป็นกระบอกเสียงในการ
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลวังดินและฝ่ายบริหารที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางจราจรที่ได้รับผลกระทบเพ่ือที่พ่ีน้องประชาชน   
จะได้สัญจรในวันขนส่งการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นถนน   
สายแม่จุมปู ถนนสายป่าแฝกทุ่งนาสายป่าแฝก ทุ่งนาสายบ้านลี้ แล้วก็ทุ่งนา
สายแม่ไปร์ พร้อมกันนั้นก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลวังดินที่ได้ประสาน
เครื่องจักรของ อบจ.ลำพูน นะครับ ถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างจะจำกัด
ในการที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเส้นทางจราจรให้กับพ่ีน้องประชาชน ซึ่งในส่วนที่
เราได้ดำเนินการไปอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ทางทีมผู้บริหารและ
เทศบาลก็ได้มีการประสานงานไปทางนายก อบจ.ลำพูน ในการที่จะได้มีการนำ
เครื่องจักรมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมและ
ปรับปรุง ดังนั้น ทางชาวบ้านก็ขอขอบคุณมาทางเทศบาลตำบลวังดินด้วย    
นะครับ แล้วก็ในส่วนสุดท้ายทางเทศบาลตำบลวังดินได้รับงบประมาณฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจฐานราก การได้รับเงินอุดหนุนจากทางจังหวัดลงมาสู่ท้องถิ่น       
ทางเทศบาลตำบลวังดินได้นำเครื่องจักรไปปรับปรุงบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วย    
แม่จุมปูที่บริเวณฝาย แล้วก็บริเวณขุดลอกอ่างแม่ยางงัวของหมู่ 4 บ้านวังดิน 
แล้วก็สุดท้ายที่ขุดลอกที่น้ำหลงปู่อ้ายนะครับของพ่ีน้องหมู่ 14 บ้านวังดินใหม่ 
ดังนั้น พี่น้องประชาชนที่ได้ใช้เส้นทางและผลประโยชน์ร่วมกันทั้งที่เป็นงบจาก
เทศบาลตำบลวังดินเองหรือว่าจะเป็นเครื่องจักรของทาง อบจ.ลำพูน หรือว่า
จะเป็นงบประมาณอุดหนุนจากทางจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของทีมผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทางกองช่างนะครับ ผมในนามตัวแทนก็ขอกล่าวขอบคุณ
แทนพ่ีน้องชาวบ้านทั้ง 2 เขต ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ มีสมาชิกท่านใดที่ต้องการจะนำเสนอ เชิญท่านนิยมครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายนิยม  กัลจาก   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนิยม กัลจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2  ครับ      

ท่านประธานตามที่ท่านสันติ ได้กล่าวขอบคุณทางเทศบาลไปเมื่อกี้นี้ผมก็
อยากจะต่อเนื่องซึ่งเป็นถนนที่ยังไม่ได้รับการดูแลซึ่งทางชาวบ้านก็ได้ร้องเรียน
มากับผมเป็นจำนวนมาก เพราะว่าในพ้ืนที่ตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นเกษตรกร
ปลูกลำไย มะม่วง ข้าวโพด เขาก็มาร้องเรียนกับผมว่าทางสายแม่จุมปูทำ   
เสร็จแล้ว แต่ว่ายังไม่ลุล่วงถึงจุดหมาย ดังนั้น ผมได้เข้าไปดูแลและตรวจสอบ 
เพราะว่าอีกหลายจุดอีกหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม     
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ซึ่งปีที่ผ่านมาช่วงฤดูฝนจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาฝนตกหนักและรุนแรง       
ซึ่งทำให้ถนนเกิดการชำรุงเสียหาย ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะเรียนให้ท่านเลขาฯ   
ช่วยฉายภาพสไลด์ให้หน่อยครับ อย่างกรณีนี้ผมอยากจะแจ้งให้ที่ประชุมและ
ผู้บริหารได้รับทราบเพ่ือดำเนินต่อไปอย่างห้วยแพะดินแดงตรงเนี้ย ซึ่งลำห้วย
แพะดินแดงตรงนี้อยู่ใต้บ่อขยะของเรา ผมไปดูมาแล้วว่าถ้าเรามีการขุดลอก 
ตรงนี้เราจะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เยอะแล้วอีกสองฟากฝั่งข้างบนจะเป็น
พ้ืนที่การเกษตรของพ่ีน้องชาวสวนชาวไร่ขอภาพต่อไปครับ นี่นะครับตรงนี้ที่
ตอนนั้นผมไปดูมันยังมีน้ำ แต่ถ้าเราไปขุดลอกอีกชาวบ้านจะสูบน้ำตรงนั้นมาใช้
กับการเกษตร เช่น ลำไย มะม่วง ได้ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะขอทางฝ่ายบริหาร
จัดการดูแลเรื่องนี้ให้ด้วยถ้ามีงบประมาณ แล้วภาพต่อไปครับตรงเนี้ยเราจะ
เห็นได้ว่าถนนถ้าไม่ใช่รถโฟวิลรับรองไปไม่ได้แล้วถามว่าตรงเนี้ยเราควรแก้ไข
ไหม เพราะเป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรของพ่ีน้องชาวบ้านไม่ว่าจะ
เป็นหมู่ 4 หมู่ 14 หมู่ 15 ก็ใช้เส้นทางนี้ เพราะมันเป็นเส้นทางทางการเกษตร
เขามีสวนมีไร่อยู่แถวนั้นครับ แล้วขอเส้นทางต่อไปครับเส้นทางต่อไปเนี้ยมันจะ
เป็นสายม่อนเวียงฟ้าซึ่งตรงเนี้ยมันก็ผ่านที่ฝายเหมือนกัน แต่ตอนนี้ไปไม่ได้   
รถธรรมดาไปไม่ได้เลยต้องใช้โฟวิลอย่างเดียวครับต่อไปเลยครับ อันนี้ก็สาย  
แม่จุมปูซึ่งตรงนี้ทาง อบจ. ก็ยังเข้าไปไม่ถึงมันจะเป็นซอยเข้าไปอีกประมาณ    
3 – 4 ร้อยเมตร ประมาณคร่าวๆ นะครับ บางทีอาจจะยาวกว่านั้น ซึ่งตรงนั้น
เขามาร้องเรียนถามผมว่าสายหลักทำแล้วสายรองไม่ทำดูแล้วเขารู้สึกเหมือน
เป็นลูกเมียน้อยมั้งพอได้ยินอย่างงี้ผมก็บอกว่าจะนำเรื่องนี้เข้าในที่ประชุม
เพ่ือที่จะแจ้งให้ผู้บริหารได้รับรู้และรับทราบซึ่งผมก็ได้เข้าไปดูมาแล้วเรียบร้อย
แล้วได้ภาพมาอย่างที่เห็น แล้วอีกเส้นทางหนึ่งเส้นหนองน้อยจันทร์ต่อจากท่ีเรา
ทำท่อไปจนถึงอ่างแม่ยางงัว ซึ่งตรงนี้ถ้าเราทำไป เพราะว่าในโครงการปีหน้า
เราจะมีท่อลอดเหลี่ยม ถ้าเราทำการขยายถนนแถวนี้ได้มันก็จะเป็นประโยชน์
ต่อพ่ีน้องชาวสวนแล้วภาพต่อไปครับสายปางสีเซียน หนองมะกิกซึ่งตรงนี้เรามี
บ่อลุกรัง ถ้าตรงนี้เราสามารถขอรถทาง อบจ. มาได้ ซึ่งถ้าเป็นโครงการของ 
อบจ. จริงๆ ผมว่าเราน่าจะทำตรงนี้ เพราะเรามีบ่อลุกรังเรียบร้อยมันต้องถม
ด้วยครับต้องใช้ลุกรังถมซึ่งบ่อลุกรังเดิมก็มีอยู่เป็นของเรา ผมก็อยากเรียนผ่าน
ท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารได้รับรู้รับทราบว่าถ้าว่าเราทำได้คงจะ
สะดวกสบายต่อพ่ีน้องชาวสวน ต่อไปเป็นถนนสายปางสีเซียน ห้วยลึก ซึ่งตรงนี้
ก็ใช้เส้นทางเหมือนกันบ่อลุกรังก็ใช้ของเดิมนั้นแหละ เพราะมันจะต่อลงไปที่ 
แม่จุมปูมันจะเชื่อมกันหมดครับใช้บ่อลุกรังบ่อเดียว ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเราทำไป
ยังไม่ถึงห้วยลึก ถ้ายังไงก็ขอให้ทางผู้บริหารช่วยดูแลถนนสายต่างๆ ที่ผมได้พูด
ไว้เมื่อกี้ด้วย แล้วอีกเส้นทางหนึ่งมันก็จะมีตรงนี้อาจจะข้ามไปนะครับเมื่อกี้ 
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สายทุ่ งแม่ไปร์นี่ครับเส้นทางนี้จะใช้รวมกันเยอะมาก เพราะเป็นทุ่ งนา         
ซึ่งอีกฟากเนี้ยเราก็ไปเก็บภาษีจากเขาๆ เลยร้องเรียนมาว่าภาษีเราก็เสียแล้ว
ถนนไม่มาดูแลซึ่งตรงนี้ผมก็ได้พูดว่าจะรับแล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมแล้วเสนอ
ให้ผู้บริหารซึ่งตรงนี้ผมก็อยากจะฝากทางคณะผู้บริหารช่วยดูแลโดยเฉพาะทาง
กองช่าง ซึ่งก็ได้รับการช่วยเหลือจากท่าน ผอ.กองช่าง มาตลอด ดังนั้น       
ทุกสายทุกเส้นตรงเนี้ยผมอยากจะฝากทางบริหารช่วยรับรู้ ถึงปัญหาและ   
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนชาวสวน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นกำลังหลัก
สำคัญของแหล่งเศรษฐกิจของอำเภอลี้ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ทางฝ่ายบริหารจะตอบคำถามไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์  การอง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ดิฉันนางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ตามที่ท่านสมาชิก

สภาขออนุญาตเอ่ยนามนะคะท่านนิยม กัลจาก ได้เอ่ยมานั้นคือประเด็นนี้    
นะคะตามที่ท่านได้เอ่ยมาถนนที่ไม่ได้รับการดูแลส่วนใหญ่จะเป็นถนนที่ใช้    
ขนพืชผลทางการเกษตรนั้นนะคะก็มีอยู่หลายสายที่ยังไม่ได้ทำการซ่อมแซม 
เช่น ถนนแพะดินแดง ถนนม่อนเวียงฟ้า แล้วก็สายแม่จุมปู ถนนหนองน้อย
จันทร์ถึงแม่ยางงัว ปางสีเซียน หนองมะกิก แล้วก็ปางสีเซียน ห้วยลึก แล้ วก็
สายทุ่งแม่ไปร์นั้น เดี๋ยวประเด็นนี้จะได้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงประเด็นนี้ค่ะ  
ขอเชิญท่านปฐม ปัญญา ค่ะ 

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

อย่างงี้นะครับ สืบเนื่องจากราษฎรหมู่ 4 ได้ยื่นหนังสือเพ่ือดำเนินการซ่อมแซม
ถนนลุกรังนะครับซึ่งจากการสำรวจแล้วถนนอยู่ในเขตป่าไม้ แล้วก็ ส.ป.ก.      
ซึ่งถนนทุกสายนี้ผู้บริหารและสมาชิกบางส่วนได้ยื่นหนังสือถึง อบจ.ลำพูน   
ตามคำกล่าวของท่านนายกอนุสรณ์ที่ให้ทำรายการเพ่ิมเข้าไปและวันนั้นก็ได้
เดินทางไปยื่นหนังสือที่ อบจ. เรียบร้อย แล้วก็ท่านนายกแกก็รับปากเรียบร้อย
นะครับ เครื่องจักรตอนนี้ประจำการอยู่ที่เทศบาลตำบลก้อแล้วผู้บริหารได้ยื่น
หนังสือถึงรองประธานสภาและรองนายกของ อบจ. ก็ได้ถึงมือท่านแล้วครับ 
แล้วทีนี้ในการดำเนินการ คือทาง อบจ. ดำเนินการที่เทศบาลก้อเสร็จสิ้น     
ถึงจะส่งช่างออกมาสำรวจดูที่ขอดำเนินการซ่อมแซมไปนะครับ ส่วนที่ผมได้ดู
แล้วนะครับที่ เพ่ิมเข้ามาจะมีที่มันไม่อยู่ก็จะมีที่ข้างร้านช่างตุ๋ยการเบาะ      
แล้วรู้สึกว่าจะมีอีกสายหนึ่งก็คือถนนเส้นแม่ไปร์ที่ยังไม่ถึง อบจ. 2 เส้น นะครับ
ที่เหลือประมาณ 5 เส้น นี้น่าจะอยู่ในแผนการดำเนินงานของ อบจ. ครับผม 
กราบเรียนอย่างงี้นะครับ เดี๋ยวอีก 2 สายนี้ทางกองช่างจะได้ดำเนินการสำรวจ
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แล้วเสนอผู้บริหาร สมมุติถนน 2 สายที่ไม่ได้อยู่ในแผนการดำเนินงานของ 
อบจ. นะครับ กราบเรียนอย่างงี้ครับผม 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะนำเสนอปัญหาของพ่ีน้อง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชาชนเพ่ือที่จะให้ทางฝ่ายบริหารได้ไปดำเนินการแก้ไขก็ขอเรียนเชิญได้เลย

ครับ เชิญท่านชำนาญ แว่นแจ้ง ครับ 
นายชำนาญ  แว่นแจ้ง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ แว่นแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ก่อนอ่ืน

ขอกล่าวขอบคุณย้ำซึ่งท่าน สท.สันติ ได้กล่าวขอบคุณไปบางส่วนนะครับ   
ส่วนของกระผมขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารนะครับที่ได้ดำเนินการขุดลอก   
สายแม่จุมปู แล้วก็ได้ขุดลอกลำห้วยสายหลังอ่างแม่ยางงัวนะครับก็ขอย้ำกล่าว
ขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่ง สำหรับประเด็นที่กระผมจะขอฝากผ่านท่านประธาน 
ไปยังฝ่ายบริหารก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝายนะครับ ขอภาพด้วยนะครับ      
ฝายแม่แต๊ ะก็จะอยู่ ใน โซนบริ เวณหน้ าวัดหล่ ายหินนะครับก็ ได้ชำรุด 
เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาปีนี้น้ำเยอะนะครับทำให้ฝายเกิดความเสียหาย        
รวมทั้ งหมดที่ จะเสนอวันนี้ มีฝายแม่แต๊ะนะครับสายห้วยแม่แต๊ะหน้า         
วัดหล่ายหิน ขอภาพต่อไปนะครับนี้เป็นฝายแม่ไปร์ลูกที่ 1 และลูกที่ 2 อยู่ใน
โซนบ้านหนองแมวนะครับลำห้วยแม่ไปร์นะครับ ซึ่งชำรุดเสียหายเหมือนกัน 
ทั้งนี้ก็ขอความอนุเคราะห์ทางฝ่ายบริหารช่วยลงมาตรวจสอบและให้ความ
ช่วยเหลือในด้านการซ่อมแซมฝายที่ชำรุดนะครับ ยังไงก็ขอให้ทางฝ่ายบริหาร
ช่วยมาสำรวจ แล้วก็ซ่อมแซมหรือหาอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหิน ทราย แล้วแต่
ทางฝ่ายบริหารจะมาตรวจสอบก่อน ในเรื่องฝายที่ชำรุดนะครับขอให้ท่าน
สนับสนุน ส่วนกำลังแรงงานที่จะได้ทำการซ่อมแซมก็ค่อยมาคุยกันก็ได้หรือว่า
ท่านจะลงมาทำกิจกรรมร่วมกันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ผมขอย้ำไปทางที่ท่าน 
สท.นิยม นะครับ ได้พูดถึงพ้ืนที่หน้าฝายแพะดินแดงก็อยากจะเสริมนะครับ    
ซึ่งส่วนนี้นะครับมีการขุดลอกมานานแล้วก็ตอนนี้ตื้นเขินก็ขอย้ำให้มาขุดลอก
ใหม่นะครับ อันนี้ขอฝากฝ่ายบริหารช่วยลงมาตรวจสอบและดำเนินการด้วย 
นะครับ กระผมมีประเด็นที่จะพูดในวันนี้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญคณะผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์  การอง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ดิฉันนางสายสุนีย์  การอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ตามที่ท่าน         

ขออนุญาตเอ่ยนามนะคะท่านชำนาญ แว่นแจ้ง ได้เอ่ยมานั้นคือมันจะมีฝาย
แม่แต๊ะและฝายแม่ไปร์ที่ชำรุดเสียหายนะคะมี 2 เส้นนะคะ เดี๋ยวประเด็นนี้  
จะได้ขอทางกองช่างคือ นายปฐม ปัญญา ได้ชี้แจ้งในประเด็นนี้ค่ะ 
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นายปฐม ปัญญา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายปฐม  ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง กราบนำเรียนอย่างงี้

นะครับอ้างถึงหนังสือรูปภาพนะครับคงมีอยู่ 2 ประเด็นเท่าที่ผมรับฟังมา    
นะครับประเด็นที่ 1 เรื่องซ่อมแซมฝายนะครับเท่าที่ผมดูนะครับฝายนี้มันเป็น
ฝายที่ราษฎรหมู่ 4 ได้ดำเนินการมาก่อนแล้วใช่ไหมครับถูกต้องนะครับเจตนา
ของท่านคือหนึ่งเมื่อกี้การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ราษฎร สองจะให้ทางเทศบาล
ดำเนินการซ่อมแซมหรือสามจะบูรณาการร่วมกันนะครับผมกราบเรียนอย่างนี้
ก่อนนะครับ สืบเนื่องจากงานของ สป. นะครับที่หลังจากมกรานี้นะครับกลางๆ 
เดือนมกรา เราก็จะมีนโยบายของท่านเพ่ือป้องกันภัยแล้งเราก็จะกั้นน้ำลี้อยู่   
4 จุด แล้วก็แม่แต๊ะอยู่ 2 จุด แม่แต๊ะนี่ก็คือหลังโรงไฟฟ้าเก่านะครับแล้วก็
ตรงที่แม่แต๊ะทบกับน้ำลี้แล้วก็น้ำลี้อีก 4 จุด ซึ่งงบประมาณตัวนี้อยู่ในส่วนงาน
ของสำนักปลัดนะครับที่ท่านยื่นหนังสือมาเนี้ยผมว่าน่าจะซ่อมแซมโดยการ 
บูรณาการร่วมกันระหว่างราษฎรกับพนักงานของเทศบาลนะครับ ซึ่งน่าจะ
จัดเป็นโครงการอะไรสักอย่างเพ่ือที่จะไปป้องกันภัยแล้ง เดี๋ยวเรื่องนี้ 3 ฝาย 
นะครับมีที่หน้าวัดหล่ายหิน บ้านหนองแมว แล้วก็หนองแมวมี 2 ลูกนะครับผม
เดี๋ยวกองช่างจะไปสำรวจเรื่องวัสดุอุปกรณ์ก่อนแล้วจะดำเนินการเมื่อไรจะแจ้ง
ให้ท่านสมาชิกทราบอีกทีนะครับ เพ่ือที่เราจะได้บูรณาการซ่อมแซมด้วยกันใน
ครั้งเดียวกันไปเลยนะครับผม กราบเรียนอย่างนี้นะครับผมเรื่องที่ 1 นะครับ 
เรื่องที่ 2 ท่านสมาชิกได้ถามเรื่องการขุดลอกของลำห้วยแม่ไปร์แล้วก็อ้างถึง
ผู้บริหารที่ได้ไปยื่นหนังสือถึงทหารกองกำลังพัฒนา เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าจะ
เรียกชื่อหน่วยของเขาถูกหรือเปล่าที่จอมทองนะครับผม ซึ่งเขาก็ได้รับปากว่า
จะส่งคนมาสำรวจในปีงบประมาณ 65 ซึ่งอยู่ในแผนของเขาเรียบร้อยแล้ว 
แล้วที่นี้เส้นลำเหมืองแม่ไปร์นะครับที่ผมยื่นไปก็ประมาณอยู่ 3.8 กิโล ที่เขารับ
เรื่องไว้นะครับ อีกอันหนึ่งก็เรื่องขุดลอกห้วยโปร่งที่ท่านผู้บริหารไปกับ สท.    
ที่ได้ไปสำรวจกันวันนั้นนะครับส่วนนี้จะขอเพ่ิมจากทางส่วนทหารเข้ามานะครับ 
แต่ได้เคลียร์พ้ืนที่หมดแล้ว ซึ่งตัวเนี้ยครับในการขุดลอกพ่ึงมีหนังสือออกมา 
เมื่อกี้เองครับในการของบประมาณในการป้องกันภัยแล้งเขาขมวดไว้เลยว่าต้อง
ไม่เป็นเขตป่า ไม่เป็นเขตใดๆ ทั้งสิ้น จึงจะของบจังหวัดได้นะครับเราก็เลยมานั่ง
คุยกับท่านผู้บริหารว่าเราน่าจะใช้ช่องทางอ่ืนที่ไม่ใช่ของบจากจังหวัดนะครับ 
ห้วยแม่ไปร์นี่ก็อยู่ในช่วงของทหารที่เขารับปากเรามานะครับก็คงจะอีกไม่นาน
ผมจะลองประสานท่านร้อยโท ชาตรี ดูอีกทีครับผม ส่วนเรื่องห้วยโปร่งนี่ก็จะ
แนบเข้าไปอีกสักหนึ่งโครงการประมาณนี้นะครับผมขอกราบเรื่องชี้แจงอย่างงี้
นะครับผม ขอบคุณครับ 
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นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะนำเสนอปัญหาของพ่ีน้อง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชาชนเพ่ือที่จะให้ทางฝ่ายบริหารได้ไปดำเนินการแก้ไขก็ขอเรียนเชิญได้เลย

ครับ เชิญท่านสุรศักดิ์ครับ 
นายสุรศักดิ์  ยะป้อม   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุรศักดิ์ ยะป้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2  ครับ    

วันนี้กระผมมีเรื่องที่จะเสนออยู่ 2 เรื่องครับ เรื่องแรกคือเรื่องขยะนอกพ้ืนที่
ครับมักจะมีชาวบ้านไม่รู้เป็นหมู่ 4 หรือหมู่บ้านอ่ืนครับที่นำมาทิ้งไว้ข้างถนน
สายลี้ – แม่ลาน แล้วก็ตามถนนในหมู่บ้านก็มีครับสายอ่างแม่ยางงัวก็มีครับ 
เรื่องนี้มันก็ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ มาบดบังทัศนียภาพของหมู่ 4 
ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเห็น ผมก็คิดว่าเรามีการแก้ไขปัญหาขยะอย่างไรถึงได้มีการ
นำขยะมาทิ้งข้างถนนอย่างนี้และในช่วงใกล้ๆ ฤดูแล้งนี้ก็มักจะมีไฟป่าเกิด
บริเวณข้างทางหรือในป่าก็จะก่อให้เกิดหมอกควันก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจหรือสิ่งต่างๆ และชาวบ้านก็มักจะมีเศษไม้เศษหญ้าที่ต้องการนำไปทิ้ง
แต่เดี๋ยวนี้ที่บ่อขยะของเราไม่ยอมให้ทิ้งหรือให้ทิ้งอยู่ผมก็ไม่รู้ครับอยากจะให้
ทางฝ่ายประธานสภาเสนอเข้าไปยังฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับ 
แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับมันจะมีกิ่งไม้ตามถนนในพ้ืนที่เทศบาลทั้ง 4 หมู่บ้านที่ยื่น
ออกมาตามข้างถนนมันบดบังทัศนียภาพในการสัญจรไปมาของชาวบ้านและ
บดบังแสงของไฟกิ่งในตอนกลางคืนผมขอให้ทางเทศบาลช่วยดำเนินการแก้ไข
หรือปรึกษาทางปกครองท้องถิ่นช่วยหารือในการแก้ไขต่อไป มีอีกนิดหนึ่งครับ
เศษขยะของทางที่หน้าโรงเรียนเวียงเจดีย์ฝั่งตะวันออกผมเห็นมาเป็นอาทิตย์
แล้วครับมีเศษถุงพลาสติกหรือเศษกระดาษอะไรเต็มข้างทางเลยตรงเนี้ยผู้ที่
ผ่านไปผ่านมาเห็นเขาก็จะมองว่ามันไม่สะอาดครับผมอยากจะเรียนผ่านท่าน
ประธานสภาไปยังผู้บริหารขอให้ออกมาดูแลทัศนียภาพของเทศบาลเรา
โดยรอบให้ทั่วถึงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญคณะผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์  การอง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ดิฉันนางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ตามที่ท่านสมาชิก 

ขออนุญาตเอ่ยนามนะคะท่านสุรศักดิ์ ยะป้อม ได้พูดถึงประเด็นเรื่องขยะจร  
นะคะ คือตอนนี้ขยะจรก็ลดลงเยอะเลยนะคะ แต่ก่อนในตลาดก็จะมีเยอะแล้ว
ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราก็ออกติดตามขยะจรที่ทิ้งไว้ในแต่ละจุดคือตามหา
เจ้าของถุงขยะจรได้เยอะเลยค่ะ ตอนนี้ก็ลดลงเยอะแต่มันก็มีบางที่บางแห่ง  
นะคะที่หลายท่านยังนำไปทิ้งไว้อยู่หลายจุดเลยทางเจ้าหน้าที่เราก็ได้ออก
ติดตามทุกครั้งที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาค่ะ เดี๋ยวด้านขยะเดี๋ยวจะขอทาง
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เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะคือนายโชคชัย เป็งปะนัน รักษาราชการแทน     
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายโชคชัย เป็งปะนัน  : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กระผมนายโชคชัย เป็งปะนัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
รก. ผอ.กองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับก็จะขอตอบ

ข้อซักถามของท่านสมาชิกนะครับประเด็นแรกนะครับเรื่องของขยะจรที่ทิ้ง
บริเวณถนนสายลี้ – แม่ลาน นะครับก็ในเรื่องปัญหาขยะจรที่เราพบหลังจากที่
เรามีการเปลี่ยนแปลงระบบจัดเก็บขยะก็ได้ไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุที่มี
การแจ้งเบาะแสทุกรายนะครับจริงๆ แล้วถ้าเกิดท่านมีเบาะแสว่ามีการทิ้งที่   
จุดนั้นจุดนี้ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับผ่านทางโทรศัพท์หรือเข้ามาแจ้งด้วย
วาจาหรือเขียนคำร้องก็ได้นะครับ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็ไม่สามารถตรวจ
พบได้ทุกจุดนะครับ ถ้าท่านมีข้อเบาะแสก็สามารถแจ้งเบาะแสได้นะครับ  
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะลงไปตรวจสอบว่ามีหลักฐานหรือพบเอกสารใดๆ ที่ระบุ
ตัวตนของเจ้าของขยะหรือไม่  เราก็จะทำการตักเตือนแล้วก็ปฏิบัติตาม        
ข้อกฎหมายต่อไปครับ จริงๆ แล้วเรื่องของขยะอยากให้ทุกท่านร่วมเป็นหู   
เป็นตาในกรณีที่มีการทิ้งในชุมชนจริงๆ แล้วโดยตรงนี้ผิดกฎหมายอยู่แล้ว    
นะครับอันนี้จะขอความกรุณาทุกท่านให้เบาะแสหน่อยนะครับของจุดที่มี   
การทิ้ง เดี๋ยวทางเทศบาลก็จะออกไปตรวจสอบในเรื่องของขยะจรครับ 
ประเด็นที่สองเรื่องของบ่อขยะที่ท่านได้สอบถามว่าตอนนี้ยังเปิดให้ประชาชน
นำขยะเข้าได้ทิ้งอยู่หรือไม่ เราได้เปลี่ยนระบบจัดเก็บไปแล้วนะครับสำหรับขยะ
ทั่วไป ซึ่งเป็นขยะในถุงดำนะครับ เพราะฉะนั้นที่บ่อขยะของเราไม่มีที่ให้ทิ้งขยะ
อีกแล้วนะครับในส่วนของขยะทั่วไปต้องขออนุญาตให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เข้า
ร่วมในการจัดเก็บขยะรูปแบบใหม่ของเรา แต่ในส่วนขยะที่เป็นเศษกิ่งไม้ใบไม้ 
ที่อยู่ตามบ้านที่ต้องการที่จะนำไปกำจัดเราก็ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนใน
พ้ืนที่ได้ใช้บริการของพ้ืนที่บ่อขยะอยู่ ณ ตอนนี้นะครับอันนี้ของอนุญาตแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับและประเด็นสุดท้ายเรื่องขยะหน้าโรงเรียน    
เวียงเจดีย์อันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านที่ให้ข้อมูลนะครับ เพราะบางครั้งเราไม่
สามารถที่จะตรวจสอบได้ทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมจะรับปัญหานี้ไปตรวจสอบแล้ว
จะให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขลงไปจัดการให้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะนำเสนอปัญหาของพ่ีน้อง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชาชนเพ่ือที่จะให้ทางฝ่ายบริหารได้ไปดำเนินการแก้ไขก็ขอเรียนเชิญได้เลย

ครับ เชิญท่านสุทินครับ 
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นายสุทิน  มหาวงศ์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุทิน มหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2  ครับผมก็

อยากจะถามไปยังฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องรางระบายน้ำนะครับรู้สึกว่า      
รางระบายน้ำของหมู่ 4 ก็ดีหรือหมู่ 14 ก็ดีรู้สึกว่าจะชำรุดอยู่หลายจุดนะครับ
อย่างทางหมู่ 4 ของเราก็มีที่ข้างบ้านของคุณแม่ทัศนีย์ ผ่านดอยแดน นะครับ 
เพราะว่าตรงนั้นเวลาน้ำท่วมขังทางเทศบาลก็จะใช้เครื่องสูบน้ำหรืออะไรก็ได้ที่
ไปสูบน้ำออกมาที่นี้มันรู้สึกว่าเมื่อไรก็ไม่แห้งนะครับพอดีไปสำรวจอีกทีเป็น   
น้ำย้อนไหลกลับคืนมานะครับผมก็อยากเสนอไปทางฝ่ายบริหารนะครับก็ขอ
ผ่านทางประธานสภานะครับว่าจากนี้เราจะดำเนินการอย่างไรหรือว่าจะทำเป็น
ฝากั้นหรือช่องระบายที่ว่าเวลาน้ำมันขึ้นมาเยอะเราก็ปิดตรงนั้นนะครับก็ขอ
ฝากไว้ด้วยนะครับ แล้วก็มีอีกคือฝานะครับฝาที่ปิดช่องระบายน้ำนะครับเห็นว่า
ชำรุดเยอะไม่รู้กี่ที่นะครับก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารได้เข้าไปดูแลหน่อยนะครับ 
ไม่ว่าสายไหนนะครับ เพราะว่ามันมีการชำรุดเยอะถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับ 
เพราะว่าการสัญจรไปมาอาจจะมีรถหรืออะไรพลาดพลั้งตกลงไปนะครับก็ขอ
ฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญคณะผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์  การอง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ดิฉันนางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ตามท่ีท่านสมาชิกขอ

อนุญาตเอ่ยนามนะคะ ท่านสุทิน มหาวงศ์ ได้พูดประเด็นของรางระบายแล้วก็
ฝารางระบายน้ำของหมู่ 4 และหมู่ 14 นั้นนะคะ เดี๋ยวจะขอให้เจ้าหน้าที่ได้
ชี้แจงค่ะ เชิญท่านปฐม ปัญญา ได้ชี้แจ้งประเด็นนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับเชิญครบั 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายปฐม ปัญญา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายปฐม  ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง นำเรียนชี้แจงอย่างงี้

นะครับ เรื่องรางระบายน้ำตอนนี้ฤดูฝนมันก็ได้หายไปแล้วนะครับ เรื่องฝาราง
ชำรุดหรือรางระบายน้ำอุดตันนะครับทางกองช่างและงานป้องกันของ สป.   
ได้ร่วมกับพนักงานได้ไปซ่อมแซมบางจุดที่ชำรุดเสียหายไปบ้างบางจุดที่สมควร
นะครับ ซึ่งทางเทศบาลอย่างกรณีของหมู่ 4 ที่ได้แจ้งมาขออนุญาตเอ่ยนาม  
นะครับ สท.สุทิน มหาวงศ์ เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจฝารางที่ชำรุด    
จุดไหนอย่างไรนะครับเพ่ือที่ จะได้นำมาทำการจัดซื้อวัสดุ เทฝารางไป
ปรับเปลี่ยนซ่อมแซมให้ครับผมกราบเรียนอย่างง้ีนะครับผม ขอบคุณครับ 
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นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ในวาระอ่ืนๆ นี้มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ นำเสนอปัญหาของพ่ีน้องประชาชนเพ่ือที่จะให้ทางฝ่ายบริหารได้ไปดำเนินการ

แก้ไขเชิญท่านนภดลครับ เชิญครับ 
นายนภดล  ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ครับก่อน

อ่ืนผมก็ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและทางกองช่างที่ได้ดำเนินการขุดลอกน้ำหลง 
ปูอ้ายเพ่ือเป็นแหล่งน้ำไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ในฤดูแล้งขอขอบคุณที่ได้ดำเนินการ
เพ่ือประโชยน์สุขของพ่ีน้องเกษตรกรในเขตพ้ืนที่เทศบาลของเราครับและมี
เรื่องที่อยากจะฝากผ่านท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารเรื่องเกี่ยวกับที่ผ่ านมา
ในช่วงฤดูฝนถนนสายห้วยหมุ้นเพ่ือเป็นถนนสายการเกษตรและเป็นถนนเชื่อม
ระหว่างตำบลลี้และตำบลป่าไผ่ได้ชำรุดเสียหายก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ช่วย
ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมด้วยครับและถนนสายแพะดินแดงข้างประปาแพะ
ดินแดงอีกเส้นหนึ่งครับที่ชำรุดเสียหายในช่วงฤดูฝนที่ผ่ านมาก็ขอให้ทาง
ผู้บริหารได้ปรับปรุงแก้ไขให้ด้วยและมีอีกเรื่องหนึ่งที่พ่ีน้องชาวบ้านด้านถนน 
106 พหลโยธิน ได้ก่อสร้างถนนเสร็จไปแล้ว แต่ว่าด้านไหล่ถนนที่มีเรื่อง
เกี่ยวกับฝุ่นละอองซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีมาแล้วและรางระบายน้ำที่มีการขุดเจาะไว้
แล้วไม่มีฝาปิดก็จะทำให้เกิดอันตรายตามมาภายหลังก็ขอฝากให้ทางผู้บริหาร
ได้ประสานงานกับกรมทางหลวงได้ปรับปรุงแก้ไขถนนเส้นนี้ด้วยสร้างใหม่
แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบ เพราะพ่ีน้องชาวบ้านก็ยังมีเรื่องเก่ียวกับฝุ่นและรางที่
ข้างถนนที่เป็นบ่ออยู่ครับยังไม่มีฝาปิดอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากท่านประธานไป
ยังฝ่ายบริหารก็คือเรื่องเกี่ยวกับรางระบายน้ำที่อยู่บริเวณถนนพหโยธิน ซอย 1 
เชื่อมซอย 2 อยู่ข้าง ปตท. ครับ เพราะรางระบายน้ำตรงนั้นจะมีการอุดตัน
ครับช่วงฤดูฝนจะมีเรื่องของดินที่เขาเอาถมไว้ช่วงก่อสร้างเข้าไปกลบตรงราง
ระบายน้ำทำให้ใช้การไม่ได้ น้ำก็จะท่วมขังบริเวณถนนนะครับแล้วมีเรื่องหนึ่ง
เรื่องเกี่ยวกับขยะนะครับมีจะมีถุงอยู่ที่ไม่มีตราของเทศบาลที่อยู่ข้างถนนครับ 
แต่รถที่มาทำการรับเหมาจะไม่เก็บ แต่ก็ยังปล่อยทิ้งไว้ข้างถนนก็ขอทาง
ผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขนะครับที่ว่ามันจะเป็นภาพที่ไม่หน้าดูคือขยะมันวาง
อยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นผู้รับเหมาก็ไม่ยอมเก็บไปเพราะมันไม่มีตราของ
เทศบาลก็ขอให้แก้ไขด้วยแล้วก็เรื่องวัชพืชข้างถนน เพราะว่ามันจะเป็นส่วน
หนึ่งที่ว่าเอาขยะไปทิ้ง เพราะว่าที่ข้างถนนมันจะมีวัชพืชขึ้นรกเขาก็จะเอาขยะ
เข้าไปวางไว้ทำให้มองไม่เห็นพ่ีน้องชาวบ้านก็ว่ามันไม่เหมาะสมที่จะวางขอให้
ทางเทศบาลได้ดำเนินการด้วยครับผมก็มีเรื่องที่อยากฝากท่านประธานไปยัง
ฝ่ายบริหารเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญคณะผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์  การอง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ดิฉันนางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ตามท่ีท่านสมาชิกขอ

อนุญาตเอ่ยนามนะคะ ท่านนภดล ผ่องแผ้ว ได้เอ่ยมาคือถนนสายห้วยหมุ้น   
สายแพะดินแดงที่ชำรุดเสียหายในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมายังไม่ได้มีการซ่อมแซม
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ถนนทั้ง 2 สาย เดี๋ยวจะขอทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงประเด็นนี้ค่ะ     
ขอเชิญนายปฐม ปัญญา ค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายปฐม ปัญญา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมขอตอบประเด็นของท่าน สท.นภดล นะครับผมถนนสาย    

ห้วยหมุ้นกับถนนสายแพะดินแดงนะครับคือโครงการ 2 ตัวนี้ครับ 2 สายเนี้ย
ได้ทำหนังสือถึง อบจ. พร้อมกับหลายๆ สายนะครับ 2 สายนี้เดี๋ยวต้องรอทาง 
อบจ. เข้ามาสำรวจอีกทีนะครับ แต่ยื่นหนังสือไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ข้อที่ 2 
ครับเรื่องของถนนพหลโยธิน 106 ในการก่อสร้างของกรมทางหลวง ซึ่งตามที่
ท่านเห็นนะครับท่อมันไม่ตรงกันบ้างไม่มีฝาปิดบ้างทางผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอน
ใจนะครับ เพราะท่านรองนายก รองปลัด แล้วก็ปลัด ได้ติดตามตลอดเรื่องการ
ขยายทาง 4 เลนนะครับก็ได้ติดตามไปที่รู้สึกว่าอาทิตย์ก่อนก็ได้ไปติดตามที่
ทางหลวงชนบทส่วนในเรื่องที่เขากรมทางหลวงจะบูรณาการอย่างไรเราต้อง
ติดตามไปเรื่อยๆ นะครับคือเขาก็มีคำตอบนะครับว่าจะดำเนินการให้อยู่ แต่ที่นี้
เขาเป็นองค์กรที่ใหญ่การทำงานขององค์กรที่ใหญ่มันก็มีขั้นมีตอนเป็นเรื่อง
ธรรมดาผมคิดว่าน่าจะเร็วๆ นี้แหละครับ แต่ทางท่านรองปลัดก็ไปประสานมา
เรียบร้อยว่าเขาก็รับปากอยู่นะครับ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของรางระบายน้ำชอย 1 
กับซอย 2 ขอบคุณท่าน สท.นภดล มากครับที่ได้สังเกต เพราะบางครั้งพวก
พนักงานขับรถผ่านไปผ่านมามันก็มองไม่ค่อยจะเห็นเดี๋ยวผมก็จะลงสำรวจอีกที
นะครับแล้วก็จะดำเนินการให้ภายหลังนะครับ ขอบคุณครับผม 

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

ท่านประธานครับผมอยากจะฝากเรื่องผ่านท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร
สืบเนื่องจากครั้งก่อนผมได้เสนอรถพ่วงบรรทุกรถแบคโฮกับบุ้ งกี๋ตอนนี้
ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญคณะผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์  การอง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ดิฉันนางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ตามที่ท่านสมาชิก 

ขออนุญาตเอ่ยนามนะคะ ท่านชำนาญ พ่วงเงิน ได้เสนอประเด็นที่ว่าติดตาม 
รถลากรถแบคโฮนะคะ เดี๋ยวจะให้ท่านปลัดไดช้ี้แจงนะคะ  
ขอเชิญนางสาวจตุพร จาตา ค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
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นางสาวจตุพร  จาตา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านนะคะ ในส่วนของรถพ่วงรถแบคโฮกับบุ้งกี๋นะคะ ตอนนี้อยู่ในแผนของ

เทศบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนต่อไปน่าจะเป็น
การโอนเงินงบประมาณมาตั้งรายการใหม่อาจจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
นะคะ ที่เราจะทำการเปิดสมัยประชุมสมัยสามัญกันอีกครั้งค่ะ ขออนุญาต    
นำเรียนค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ในวาระอ่ืนๆ นี้มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ นำเสนอปัญหาของพ่ีน้องประชาชนเพ่ือที่จะให้ทางฝ่ายบริหารได้ไปดำเนินการ

แก้ไขก็ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านสมชายครับ 
นายสมชาย  ฉิมบุญ   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมจะใช้เวลากระชับนิดหนึ่งนะครับนานๆ จะมาเจอกันทีในวาระประชุม 

เพราะว่า 1 เดือนผมก็มีหลายเรื่อง แต่ว่าพยายามจะเน้นสาระที่สุดนะครับ
อันดับแรกเรื่องแรกเรื่องขยะนะครับผมเห็นด้วยกับทางท่านสมาชิกขออนุญาต
เอ่ยนามคุณสุรศักดิ์ ยะป้อม ในส่วนของขยะนอกพ้ืนที่หรือนักท่ องเที่ยว      
พูดง่ายๆ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองลี้เราผมเข้าใจว่าเรื่องการร้องเรียนเรื่อง
ขยะนี้ถ้าเราไปจับคนทิ้งเนี้ยผมคิดว่าเรื่องมันคงจะไม่จบหรือว่าเราแก้ปัญหา
ไม่ได้เราต้องมาดูที่ระบบๆ เรื่องการจัดการขยะจรของเรามันจะต้องวางระบบ
กันยังไงขออนุญาตนำเรียนท่านประธานเป็นเอกสารผมไม่ได้ส่งให้ท่านเลขาขอ
อนุญาตนำเรียนท่านประธานขอส่งเอกสารให้ท่านประธานได้เห็นสภาพขยะ 
นะครับที่กระผมได้ออกพ้ืนที่ตอนกลางคืนนะครับในการตรวจสอบผมขอ
อนุญาตนำเรียนให้ท่านประธานได้ดูนะครับว่าสภาพที่ผมเห็นนะครับขยะส่วน
ใหญ่ที่เกิดเป็นขยะจากประชาชนนอกพ้ืนที่ที่มาทิ้งขยะในบ้านเราครับเราต้อง
ยอมรับว่าถ้าเราไม่มีที่ ให้ เขาทิ้ งเนี้ยเขาจะทิ้งที่ ไหน เขาอาจจะเก็บใส่รถ      
หรือเปล่าหรือเราลองไปมองเทศบาลอ่ืนๆ ว่าเขาทำกันยังไงในส่วนของขยะจร 
ถ้าเราบอกว่าจะจัดการระบบเราก็ต้องไปดูที่อ่ืนว่าเขาทำกันยังไงทำไมที่ อ่ืนเขา
มีที่ทิ้งขยะให้นักท่องเที่ยวได้แล้วทำไมที่บ้านเราไม่มีที่ทิ้งให้นะครับเราเข้าใจว่า
เจตนาดีของการทำระบบจัดเก็บขยะแบบใหม่นี้ผมเห็นด้วยไม่ใช่ไม่เห็นด้วย  
นะครับผมเห็นด้วย แต่เราต้องปรับปรุงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว
ทรัพยากรที่เราใช้ผมก็ไม่อยากให้เราใช้ทรัพยากรที่มันซ้ำซ้อนอย่าง เช่น เรามี
เอกชนเก็บแล้วเราจ่ายเงินให้เอกชนแล้ว แต่เราก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ไปเก็บซ้ำไปกวาดซ้ำ ซึ่งผมสังเกตว่าจะมีเจ้าหน้าที่สักตีสี่ครึ่งผมจะเจอคนกวาด
ขยะ 2 ท่าน ผมไม่ทราบว่าเป็นกะไหนนะเขาก็ทำการกวาดขยะไปเรื่อยๆ    
นะครับ แต่เขาจะเน้นที่ถนนไม่ได้เน้นขยะจร ซึ่งผมเห็นว่าถ้าระบบของเรามี
การปรับปรุงเรื่องขยะจรผมว่าก็ต้องมาพูดคุยกันเรื่องนี้ครับในส่วนของขยะ   
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นะครับ อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของงานเทศกิจนะครับ ซึ่งผมเองได้อ้างถึงงาน
ปรับปรุงการจัดการตลาดในพ้ืนที่ของท่านนายก ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วใน
บางส่วน ซึ่งจะเห็นว่าในการดำเนินการนั้นเป็นการดำเนินการจัดระบบระเบียบ
ที่ถูกต้องผมเห็นด้วยนะครับ แต่อย่าลืมว่าตอนนี้ช่วงกลางคืนผมเห็นว่าเราควร
ต้องมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้ามาดูแลให้เข็มงวดมากข้ึน ซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าเป็นช่วง
เทศกาล ถ้าท่านมาดูจะเห็นว่าท่านอยากให้มันเป็นระเบียบ แต่มันไม่เป็น
ระเบียบต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลผมไม่ได้กล่าวโทษหรือตำหนิเจ้าหน้าที่     
ซึ่งผมเห็นว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอมันง่วงนอนคนมันอยู่ได้ 12 ชม. คุณอยู่ได้
ไหมครับทำงาน 12 ชม. คุณก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องมีการงีบหลับ แต่ เราจะไป
ตำหนิเขาก็ไม่ได้ เพราะเราบริหารจัดการเวลาไม่ถูกต้องครับตามกฎหมายการ
ทำงานจะต้องมีเวลา 8 ชม. จะต้องมีเวลาพักอย่างน้อยกี่ชั่วโมงนะครับมันต้อง
มีตรงนี้ ผมว่ าเจ้ าหน้ าที่ น่ าจะรู้ดี ว่ าการเข้ างาน ในส่ วนของพนั กงาน
ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวเราต้องไปดูระเบียบตัวนี้ถ้าเวลามันเยอะ
เกินไปหรือว่าเขาไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีศักยภาพคุณก็ไปบริหารคนที่
จะเข้ามาจัดการเสร็จแล้วคุณบอกว่าคนที่จะเข้าจะต้องมีการฝึกอบรมให้เขาได้
รู้หน้าที่ในการปฏิบัติงานเทศกิจไม่งั้นคุณจะไม่มีประสิทธิภาพผมยอมรับว่าถ้า
เกิดเรามีระบบมีระเบียบมีข้อบังคับเจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบเดินมาผมก็กลัวอยู่
แล้วนะครับ แต่ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าเถียงเจ้าหน้าที่ เพราะอะไรครับ
เพราะเราต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในระบบในระเบียบ ซึ่งผมฝากไว้เรื่องของงาน
เทศกิจ อันนี้ผมนำเรียนไม่ได้ตำหนิใครนะครับ แต่อยากให้ท่านผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ประจำช่วยแก้ไขให้ผมด้วยครับนี่เรื่องของงานเทศกิจกระผมเองก็มี
หลายเรื่อง แต่ก็ขอขอบคุณฝ่ายประจำนะครับ ซึ่งผมเองก็คิดว่พยายามทำ
หน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วผมเองเป็นตัวแทนประชาชนผมมิได้ตำหนิอย่างเดียว      
นะครับท่านคิดว่าทางสภา ท่าน สท. มีส่วนช่วยผลักดันหรือให้ความร่วมมือ
เรื่องใดก็ยินดีรับใช้นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขในจุดบกพร่องเราจะบอกว่า
ตำหนิเพื่อให้เกิดไม่ใช่ตำหนิว่าใครผิดใครมีปัญหา ขอบคุณมากครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญคณะผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์  การอง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ดิฉันนางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ตามท่ีท่านสมาชิกขอ

อนุญาตเอ่ยนามนะคะ ท่านสมชาย ฉิมบุญ ได้พูดอยู่ 2 ประเด็นนะคะ คือ
ประเด็นที่หนึ่งเรื่องของขยะนอกพ้ืนที่หรือขยะจรที่เกิดจากที่คนนอกพ้ืนที่เอา
มาทิ้ง แต่ไม่ได้อยู่ในถุงดำตามรูปที่ท่านสมาชิกส่งให้ดูนี้นะคะ มันอยู่นอกถุงดำ
ไม่ได้อยู่ในถุงดำนะคะ ที่เอามากองไว้ในตลาดหรือทิ้งแถวบริเวณถนนในตลาด
เดี๋ยวประเด็นนี้ยังมีหลายจุดอยู่นะคะ เดี๋ยวจะขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงประเด็น
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นี้นะคะ ขอให้นายโชคชัย เป็งปะนัน ชี้แจงประเด็นนี้แล้วก็สำหรับประเด็นที่
สองงานเทศกิจงานปรับปรุงตลาดในการจัดระเบียบตอนกลางคืนก็คืออยากให้
มีเจ้าหน้าที่ดูแลในตอนช่วงกลางคืน เดี๋ยวสำหรับประเด็นนี้จะให้ทาง  
ว่าที่ร้อยตรี สรายุทธ ทานะมัย ได้ชี้แจงประเด็นนี้ต่อค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายโชคชัย เป็งปะนัน  : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ผมนายโชคชัย เป็งปะนัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
รก. ผอ.กองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตชี้แจง

ในส่วนของขยะจรทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าปัญหาขยะจรนั้นมีมานานแล้วก็
ถือว่าเป็นเรื่องที่แก้ยากมาก เพราะมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกนะครับจริงๆ แล้ว
เทศบาลเราก็มีกฎหมาย มีข้อระเบียบที่บังคับใช้อยู่ แต่ว่าการบังคับใช้มันยังไม่
เป็นรูปธรรมคือ หนึ่งเราไม่มีเบาะแสหรือหลักฐานที่จะไปเอาผิดกับผู้กระทำผิด
เราไม่สามารถที่จะไปเฝ้าดูตรงนั้นได้ตลอด 24 ชม. หรือเราไม่มีศักยภาพ
พอที่จะไปติดกล้องวงจรปิดในทุกๆ จุดที่มีขยะทิ้งอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นผม
ขอบคุณท่านสมาชิกท่านสมชายนะครับที่ได้กรุณาแนะนำข้อแนะนำในการ
สร้างระบบในเรื่องของการที่เราจะเฝ้าระวังเรื่องปัญหาขยะจรอันนี้ผมเห็นด้วย
นะครับแล้วก็จริงๆ แล้วผมก็ได้นำเสนอทางท่านผู้บริหารแล้วว่าถ้าเกิดปัญหา
ขยะจรยังเกิดขึ้นแล้วก็มีแนวโน้วทวีความรุนแรงขึ้นเราอาจจะต้องมีเวทีในการ
พูดคุยแล้วก็ในการสร้างข้อตกลงหรือกฎของชุมชนของพ้ืนที่เราจะอาศัยเรื่อง
ของกฎหมายอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นหากสถานการณ์ปัญหานี้มีความ
รุนแรงขึ้นอาจจะต้องมีเวทีในการพูดคุยและสร้างข้อตกลงแล้วก็กำหนดเป็น
มาตรการทางสังคมที่บังคับใช้ในพ้ืนที่ของเราในอนาคตนะครับอันนี้ความ
เป็นไปได้ก็มี  อีกประเด็นหนึ่งนะครับเมื่อกี้ท่านสมาชิกนภดลนะครับได้
สอบถามเรื่องของขยะที่วางอยู่ตามริมถนนนะครับที่รถขยะไม่ได้เก็บอันนี้ตาม
เจตนาที่เราไม่ให้รถขยะเก็บนั้นก็เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้ทราบว่าถ้าเกิดขยะ
ของท่านไม่อยู่ในถุงที่ เรากำหนดเราก็จะไม่เก็บนะครับ แต่มันก็เลี่ ยงไม่ได้     
นะครับ เพราะว่าขยะพวกนี้จริงๆ แล้วมันอาจจะไม่ใช่ขยะที่มาจากพ้ืนที่เรา   
นะครับก็อาจจะมาจากประชาชนนอกพ้ืนที่ที่ผ่านเข้ามาหรือบุคคลที่ยังไม่ได้เข้า
ร่วมในการบริการของเราอันนี้ก็ยังมีอยู่ยอมรับว่ายังมีอยู่ครับอันนี้เดี๋ยวมีการ
ตรวจสอบเบื้องต้นเราก็ไปตรวจสอบทุกจุดที่มีการชี้เบาะแสมานะครับว่าขยะ
นั้นเป็นของใครระบุเจ้าของได้ไหมถ้าเกิดระบุไม่ได้เทศบาลก็ต้องไปเก็บมา    
นะครับอันนี้อยู่ในช่วงที่เราดำเนินการไปนะครับแล้วก็เฝ้าระวังติดตามไปด้วย
ครับก็ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
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นายเชาว์  วงศศ์รีใส   : ครับขอบคุณครับ มีอีกไหมครับ เชิญท่านนภดลครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายนภดล  ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1  ผมมี

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดครับผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารว่าเทศบาลตำบลวังดิน
เป็นเขตชุมชนเมืองมีรถนักท่องเที่ยวผ่านมาเยอะเรื่องขยะนะครับแล้วเขาก็เอา
ขยะมาวางไว้ตามข้างถนนและที่รถจอดอันนี้ไม่ใช่พ่ีน้องในเขตเทศบาลของเรา
ซึ่งมันเป็นขยะจรที่มีปัญหาในทุกวันนี้ครับมันคือข้อสังเกตนะครับว่าเนี้ยคือ  
ขยะจรว่าของเรานี้จะเป็นเมืองผ่านด้วยและเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาต่างถิ่น   
นะครับนี่คือเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ก็ต้องคำนึงถึงข้อนี้ด้วยนะครับ เพราะถ้าเป็น
ของพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ เราแก้ได้แล้ว แต่ว่าผู้ที่สัญจรไปมารถ
นักท่องเที่ยวที่จะมาใช้จ่ายในตลาดนี้คือเรื่องสำคัญครับผมขอฝากท่านประธาน
ไปยังผู้บริหารแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีอีกไหมครับ เชิญท่านสมชายครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายสมชาย  ฉิมบุญ  : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ นะครับเมื่อกี้ผมได้ตั้งคำถามกับทางฝ่ายบริหารเรื่องงานเทศกิจขออนุญาตให้

ทางทีมบริหารได้อธิบายเรื่องงานเทศกิจให้ผมด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญคณะผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ ทานะมัย   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ทา่นสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทุกท่าน กระผมว่าที่  ร.ต.สรายุทธ ทานะมัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล     

ครับสำหรับประเด็นปัญหาที่ทางสมาชิกได้สอบถามมานะครับเรื่องของงาน
เทศกิจนะครับผมจะขอชี้แจงดังนี้นะครับว่างานเทศกิจตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ประจำ
อยู่ 4 นาย ซึ่งเมื่อเช้านี้ที่ได้คุยกับท่านนายกเมื่อเช้านี้มีลาออก 1 คน สำหรับ
เรื่องของการชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานก่อนที่เจ้าหน้าที่งานเทศกิจจะได้
ปฎิบัติงานก็ได้มีการสั่งการปฏิบัติงานไปยังหัวหน้างานและได้ชี้แจงการ
ปฏิบัติงานก่อนปฎิบัติงานและหลังปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ ได้ทราบว่ามี
อะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติตรงนี้ เราก็ได้ชี้แจงก็จะมีข้อบกพร่องที่ท่านสมาชิก
นำเสนอมาก็จะได้นำเรียนทางผู้บริหารนะครับจะได้แก้ไขต่อไปนะครับ สำหรับ
เจ้าหน้าที่ของเทศกิจนะครับ ซึ่งก็จำกัดเรื่องของการจัดเวรที่ว่าเรื่องเวลาของ
การทำงานคือ จำนวนเทศกิจของเรามีน้อยการบริหารจัดการเวลาก็ต้องมีการ
ผลัดเวรกันก็คือคนหนึ่งอยู่ครึ่งคืนอีกคนหนึ่งก็อยู่อีกครึ่งคืน ซึ่งเราจำกัดด้วย
จำนวนคนเราเลยสามารถจัดการได้เท่านี้นะครับ แต่ถ้าในอนาคตถ้าเรามี
จำนวนเทศกิจเพิ่มขึ้นเราก็จะได้บริหารจัดการเวลาและการตรวจตราได้เข้มงวด
มากขึ้น ซึ่งสำหรับงานเทศกิจนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของ



๓๕ 
 

 

จำนวนคนที่ลดน้อยถอยลงในเรื่องของการเข้ามาทำงานแล้วไม่สามารถทำงาน
ได้ด้วยงานเทศกิจจะต้องอยู่ในช่วงเวลากลางคืนนะครับการอดหลับอดนอนมัน
ก็เลยมีปัญหานะครับแล้วบางคนก็มีงานประจำ ซึ่งเหมือนจะต้องออกไปทำ
กลายเป็นว่ามาเบียดบังเวลาของราชการมันก็เป็นปัญหานะครับ ซึ่งเราก็ได้
แก้ไขเวลาเราว่ากล่าวตักเตือนก็แจ้งหัวหน้างานการปฏิบัติงานมันก็มีปัญหาทำ
ให้เจ้าที่เทศกิจบางคนที่จะรับกฎระเบียบตรงนี้ได้ ซึ่งจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
นะครับ ผมขอชี้แจงในเรื่องของท่าน สท.สุรศักดิ์ ยะป้อม ในเรื่องของไฟกิ่ง   
เมื่อกี้นะครับยังไม่ได้ชี้แจงในเรื่องของไฟกิ่งที่เป็นในเรื่องของการลุกล้ำออกมา
ผมจะขอแยกเป็น 2 ประเด็นนะครับ ประเด็นแรกถ้าอยู่ในที่สาธารณะเป็น
หน้าที่ของเทศบาล แต่ถ้าเป็นกรณีของกิ่งไม้ที่ไปพาดผ่านสายไฟนะครับ
ทางการไฟฟ้าลี้เขามีเจ้าหน้าที่ค่อยดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งทางเทศบาลก็ได้
ประสานไปนะครับ แต่ถ้ามันมีกิ่งไม้ที่วิกฤตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าลี้ไม่สามารถ    
ที่จะดำเนินการได้ทางเทศบาลก็จะออกปฏิบัติการโดยงานป้องกันร่วมกับ    
กองช่าง เพราะมันต้องใช้รถกระเช้าในการปฏิบัติการ ในส่วนของหญ้าที่ขึ้นตาม
ริมถนนนะครับ ถ้าเป็นถนนสาธารณนะครับท่านนายกก็ได้มีชุดตัดหญ้า       
ซึ่งอยู่กองสาธารณสุขนะครับ แต่จะมีหัวหน้าอยู่สำนักปลัดก็คือน้องต้นนะครับ
คอยออกไปดูว่าถ้าเส้นไหนที่เป็นถนนสาธารณะเนี้ยเราก็จะดำเนินการก่อน  
แต่ถ้ามีประชาชนยื่นคำร้องมาเราก็จะดำเนินการ คือในส่วนที่เป็นพ้ืนที่ของ
เอกชนเราไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ถ้าเกินกำลังความสามารถของพ่ีน้อง
ประชาชนเทศบาลก็อาจจะไปให้ความช่วยเหลือได้นะครับเบื้องต้นก็ขอชี้แจง
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีอีกไหมครับ ครับผมมีอีก 2 เรื่องที่ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้แจ้งเรื่องผ่านมาท่านประธานสภาเอกสารก็

คงอยู่ในมือของท่านสมาชิกแล้วนะครับ เรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องของการประกาศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาล
ตำบลวังดิน แล้วก็ฉบับที่  2 เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังดิน ประจำปี พ.ศ.2564 มีสมาชิกท่านไหน
ประสงค์ที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ มีไหม
ครับ เชิญท่านสมชายครับ 

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

ดูในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
ซึ่ งในส่วนของผมเองในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลผมกราบเรียนท่ าน
ประธานสภาไปยังผู้บริหารในส่วนของเทศบาลตำบลวังดินนะครับผมอยากให้



๓๖ 
 

 

เรามองถึงเรื่องของการลงทุนนะครับในส่วนของเงินทุนที่เรามีอยู่กับรายจ่ายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าสภาพเศษรฐกิจของเราในการใช้จ่ายกับถนนหนทางเรา
เข้าใจว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในส่วนของการดำเนินชีวิตให้อยู่ในเรื่องว่ามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีนะครับอย่างเช่น มีไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง อันนี้ผมยอมรับนะครับ
ว่าจะต้องดำเนินการ แต่อย่าลืมว่าในอนาคตนี้ถ้าเกิดเราทำถนนแล้วแต่        
เราจะขนลำไย แต่ว่าราคาลำไยของเราบอกว่าอยู่ที่กี่บาท 15 บาทนะครับ          
เราทำถนนหวังว่าจะขนลำไยจากพ้ืนที่นี้ไปขาย แต่ปรากฏว่าการเก็บลำไย    
แต่ละครั้งเราบอกว่าเราไม่เก็บแล้วพอว่าเก็บแล้วขาดทุนนะครับปีนี้ทิ้งไปก่อน
เก็บครึ่งสวนอีกครึ่งสวนทิ้งแสดงว่าถนนเส้นนั้นที่ว่าเราจะขนลำไยเนี้ยแสดงว่า
เราลงทุนไปแล้ว แต่ราษฎรยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นั้นผมก็มองเห็นว่าใน
เรื่องของเทศพาณิชย์ที่ผมเคยได้รับการอบรมมาเรื่องของการจอดรถพ้ืนที่ที่เป็น
พ้ืนที่ว่างเปล่าของเทศบาลตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามีหลายพื้นที่เราน่าจะทำเป็น
เทศพาณิชย์เพ่ือมีรายได้เข้าเทศบาลบ้างนะครับไม่ใช่เราจะลงทุนในการใช้จ่าย
อย่างเดียวนะครับผมคิดว่าถ้าประชาชนเห็นด้วยในการลงทุนแล้วมีการใช้พ้ืนที่
ร่วมกันนะครับผมคิดว่าความคุ้มค่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเช่น เราจะทำท่ีจอดรถให้
เรามองภาพอยากเช่นโลตัส บิ๊กซี จะเห็นว่าเรามีพ้ืนที่จอดรถเนี้ยเก็บสตางค์  
ถ้าเราทำแล้วประชาชนไม่มาจอดโอเคผมเข้าใจว่าเราลงทุนไปแล้วเราเสีย
ประโยชน์ แต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเราสำรวจประชาชนในพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้านว่า
ในตลาดเราอยากได้ที่จอดรถแล้วประชาชนพร้อมที่จะจ่ายในอัตราส่วนที่คุ้มค่า
อย่างเช่น วันหนึ่ง 5 บาท 10 บาท เดือนหนึ่ง 100 บาท แลกกับการที่รถ
ท่านต้องโดนแดด โดนฝน ถ้าประชาชนเห็นว่าน่าจะทำคิดว่าน่าจะเสนอแผน
นโยบายตรงนี้เข้าไปในแผนชุมชน ซึ่งผมเองผมพยายามเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน
ทุกครั้งผมก็พ่ึงเข้ามาในส่วนของสภาเป็นสมัยแรกผมก็อยากผลักดันเรื่องของ
เทศพาณิชย์เป็นรายได้ของเทศบาลในการที่จะต้องบริหารในอนาคตเรามีแต่
รายจ่ายรายได้เราไม่มี เพราะฉะนั้นถ้าประชาชนช่วยกันคุณให้เราๆ ก็ให้คุณ   
ต่างคนต่างให้ชุมชนก็จะอยู่ร่วมกันได้เราก็จะมีเงินบริหารเทศบาลก็ต้องมาว่า
กันว่าคุณทำนู้นเขาทำนี่ถ้าเราทำแล้วมันคุ้มทุนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยในส่วนของการลงทุนนะครับผมก็ฝากท่านประธานสภา
และคณะทำงาน ผู้บริหาร รวมทั้งข้าราชการประจำในส่วนของเรื่องเทศ
พาณิชย์นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ทางคณะบริหารจะตอบไหมครับ เพราะญัตติมันไม่มีการลงมติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เพียงแต่ทางสมาชิกสอบถาม 
 
 



๓๗ 
 

 

นางสายสุนีย์  การอง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ดิฉันนางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ตามที่ท่านสมชาย 

เสนอมานะคะ เดี๋ยวจะขอให้ทางปลัดเทศบาล นางสาวจตุพร จาตา ได้เป็นคน
ตอบประเด็นนี้ค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสาวจตุพร  จาตา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านนะคะ ดิฉันนางสาวจตุพร จาตา ปลัดเทศบาลตำบลวังดิน ขออนุญาต

นำเรียนในส่วนที่ท่านสมาชิกได้นำเสนอข้อมูลในส่วนของการจัดทำเทศพาณิชย์
ต่างๆ และในส่วนของการจัดเก็บรายได้เพ่ิมเติม แล้วก็อีกส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาพ้ืนที่ของเรานะคะในส่วนที่เรายังมีพ้ืนที่เหลืออยู่นะคะในส่วนตรงนี้ก็คือ
ในส่วนของกระบวนการจัดทำเทศพาณิชย์หรือเทศบัญญัติต่างๆ ที่จะรองรับใน
การดำเนินการในส่วนของกระบวนการตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของ
สภาเทศบาลของเราอยู่ดีนะคะ แต่ในส่วนของกระบวนการขั้นแรกก็คือเราจะ
นำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการในส่วนของการปรับปรุงเพ่ิมเติมในส่วนของ
เทศบัญญัติต่างๆ จากนั้นเราก็อาจจะมีการทำประชาคมนะคะในส่วนของ
หมู่บ้านชุมชนในส่วนของที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบ
แล้วก็หลังจากผ่านประชาคมอะไรเสร็จก็น่าจะเข้าสู่กระบวนการของสภาเราก็
คือเหมือนเรานำเสนอเข้าเทศบัญญัตินะคะมี 3 วาระเหมือนกันค่ะ ขออนุญาต
ในส่วนของตรงนี้จะนำเรียนปรึกษาทางคณะผู้บริหารในการขับเคลื่อนในการ
ดำเนินงานต่อไปนะคะแล้วก็ต้องอาศัยทางสมาชิกสภาทุกท่านในการขับเคลื่อน
ในการนำเข้าสู่สภานะคะเพ่ือที่เราจะดำเนินการขับเคลื่อนต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ มีอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะนำเสนอ 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ปิดการประชุม เวลา 12.05 น. 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................................................ 
(นายฉัตรมงคล  ปัญโญวาท) 

ตำแหน่ง คนงานปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจการสภา) 
ผู้ถอดรายงาน/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 



๓๘ 
 

 

 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................ 
(นายสันติ  ธรรมสุภา) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
…………/……………../………. 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)  ..............................................           (ลงชื่อ)  ............................................... 
         (นางวิไลวรรณ  ตัณฑเจริญกิจ)               (นางพิสินี  ผดุงสินทรัพย์) 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุม         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        …………/……………../……….                                                     …………/……………../………. 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)  ....................................................           (ลงชื่อ)  ................................................... 
               (นายสุรศักดิ์  ยะป้อม)                          (นายชำนาญ  แว่นแจ้ง) 
        กรรมการตรวจรายงานการประชุม           เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            …………/……………../……….                                                   …………/……………../………. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ........................................ 
        (นายเชาว์  วงศ์ศรีใส) 

       ประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
      …………/……………../………. 

 


