
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันที่  24  ธันวาคม  2563  เวลา   10.00   น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลวังชัย 

 
 

ที ่
 

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ/หมายเหตุ 

1 นายมนัส     แก้วจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลวังชัย มนัส     แก้วจันทร์ 
2 นายสนอง   แสงสุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล สนอง   แสงสุรินทร์ 
3 นายชนะ   เย็นสบาย สมาชิกสภาเทศบาล ชนะ   เย็นสบาย 
4 นายทองดี   ศรีอุทา สมาชิกสภาเทศบาล ทองดี   ศรีอุทา 
5 นายวิษณุ    แซ่คู สมาชิกสภาเทศบาล วิษณุ    แซ่คู 
6 นางฉวีวรรณ์   รัตนปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล ฉวีวรรณ์   รัตนปัญญา 
7 นายเอกพล   วรแสน สมาชิกสภาเทศบาล เอกพล   วรแสน 
8 นางสมจิตร์   พินิจมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล สมจิตร์   พินิจมนตรี 
9 นายชินวัตร   ประคองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ชินวัตร   ประคองทรัพย์ 
10 นาสาวฉัทธณา   ทรนงค์ สมาชิกสภาเทศบาล ฉัทธณา   ทรนงค์ 
11 นางธิราวัลย์   ดวงค ารัตน์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวังชัย ธิราวัลย์   ดวงค ารัตน์ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

1 นายชาติ   มณีสา ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 

ชาติ   มณีสา 

2 นายวราพงษ์    จันดาอ่อน ผู้อ านวยกองช่าง วราพงษ์    จันดาอ่อน 
3 นางพัชรี     เพ็งผลา ผู้อ านวยการกองการศึกษา พัชรี     เพ็งผลา 
4 นางสุขใจ    สิริจงวัฒนา หัวหน้าฝ่ายปกครอง สุขใจ    สิริจงวัฒนา 
5 นางกิติยา   บุษราค า หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กิติยา   บุษราค า 
6 นางธิดารัตน์   หาปัญนะ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ธิดารัตน์   หาปัญนะ 
7 นายชัยฤทธิ์   แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชัยฤทธิ์   แสงสว่าง 
8 นายกฤษกร   สิงมูล นิติกร กฤษกร   สิงมูล 
9 นางสุบรรณ   จอมทอง เจ้าพนักงานธุรการ สุบรรณ   จอมทอง 
10 นายวีระศักดิ์   การถัก นักทรัพยากรบุคคล วีระศักดิ์   การถัก 

11 นางสาวรัศมี    กลางหล้า นักพัฒนาชุมชน รัศมี    กลางหล้า 
12 นายเดชา   เพี้ยนสูงเนิน พนักงานจ้างตามภารกิจ เดชา   เพี้ยนสูงเนิน 
13 นางอรวีร์   จ าปาจูม พนักงานจ้างตามภารกิจ อรวีร์   จ าปาจูม 
14 นางสาวเจนจิรา   มะณีจันทร์ พนักงานจ้างตามภารกิจ เจนจิรา   มะณีจันทร์ 
15 นางผกามาศ   จุลโพธิ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ผกามาศ   จุลโพธิ์ 
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ขาดประชุม นางบงกชรัตน์   บัวทอง     สมาชิกสภาเทศบาล 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว    นางธิราวัลย์  ดวงค ารัตน์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล / เลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลวังชัย  เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์ไหว้พระ
พร้อมกัน เสร็จแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์ เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัยที่เคารพทุกท่าน  ปลัดเทศบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีต าบลวังชัยเทศบาลต าบลวังชัย และท่านที่เข้าร่วมสังเกตการในการเข้า 
   ร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังชัย  ส าหรับการประชุมวันนี้เป็นการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2563 ประชุมในวันที่ 24 ธันวาคม  2563  เวลา 10.00 น.                
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลวังชัย  ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด  10  ท่าน ถือว่าครบองค์
ประชุม  ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  ระเบียบวาระที่  1 เป็นเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขออนุญาต
ประธานสภาเทศบาล  เรียนไปยังสมาชิกสภา ผู้บริหาร ตลอดถึงทุก ๆ ท่าน ขณะนี้เราก็คงทราบถึง 
                         สถานการณ์ดีกันอยู่แล้ว คือมีไวรัสโคโรน่า โควิด 19 ขณะนี้ก าลังแพร่ระบาด 
สถานการขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านป้องกันระมัดระวัง แม้ว่าบางอย่างดูเหมือนอยู่ไกล ขอนแก่นมี 1 ราย 
จริง ๆ แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีรอบ 2 นะครับ แต่มันก็มาเรื่อย ๆ ขั้นแรกของการป้องกันเบื้องต้นก็คือต้องสวมหน้ากาก
อนามัย เราก็เคยปฏิบัติขยันหมั่นล้างมือ กินของร้อนใช้ช้อนของใครของมันหลีกเลี่ยงอยู่ในชุมชนแออัด อย่าวิตก
ตระหนกขอให้มีสติ ติดตามรับฟังข่าวสารในข้อมูลที่มันเป็นจริง อย่าฟังแต่ว่าได้ยินคนนั้นพูดคนนี้พูด ให้ทุกท่านเชื้อ
มั่นในความสามารถทางการแพทย์ ทางการสาธารณสุข เราก็เคยปฏิบัติกันมาแล้วในที่สุดเราก็ต้องฝ่าฝันผ่านพ้นไป
ด้วยกัน นะครับ         เรื่องท่ี 2 เรื่องการย้ายมาด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล แทนต าแหน่งทีว่าง ราย นายวีระ
ศักดิ์  การถัก          เรียนเชิญครับ  
 

นายวีระศักดิ์  การถัก  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลวังชัย  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล          
นักทรัพยากรบุคคล  ท่านปลัดเทศบาลต าบลวังชัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย  ท่าน      
                   ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ขอแนะน าตัวนะครับ ผม ชื่อนายวีระศักดิ์  การถัก  
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ย้ายมาด ารงต าแหน่งที่เทศบาลต าบลวังชัย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน     
พ.ศ.2563  ยังไม่มีโอกาสได้แนะน าตัวกับทางสภาฯ ครับ ที่ผ่านมาที่บ้านผมก็มีเหตุสลดใจครับ คือพ่ีชายผมได้
เสียชีวิตไป  ธรรมดาคนที่อยู่ใหม่ก็ยังไม่รู้บริบทของเทศบาลต าบลวังชัย ผมก็ขอค าแนะน าจากทุกท่านเลยนะครับ
ขอบคุณครับ   

 

นายมนัส   แก้วจันทร์  ยินดีต้อนรับนะครับ ก็เคยเจอหน้ากันหลายครั้งแล้วนะครับ แต่ยังไม่ได้ยินเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  คิดว่ามาร่วมกันพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัยไปด้วยกัน เทศบาลต าบลวังชัย     
                                      น่าอยู่นะครับ ท่านอยู่ไปนาน ๆ จะรู้สึกว่าอบอุ่นมาก นะครับ   
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เรื่องที่ 3) ยกเลิกกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เดิมทีจะจัด   วันที่ 25 ธันวาคม 2563  สถานการณ์โควิด19 เลื่อน
ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทางเทศบาลต าบลวังชัยจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 2       เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังชัย สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2563 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังชัย สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2563  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจดู 
    รายงานการประชุม ท่านใดที่ต้องการจะแก้ไขในส่วนที่เป็นค าพูดของท่านก็เรียน
เชิญนะครับ มีหรือไม่ครับ หนังสือก็ส่งไปล่วงหน้าหลายวันแล้วนะครับ ท่านก็คงได้ตรวจสอบแล้วนะครับ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบและรับรองในรายงานการประชุม  โปรดยกมือขึ้นครับ  ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลรับรองรายงานการประชุม 9 ท่าน ครับ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2563  ก็ได้เสร็จสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเมื่อ          
                           วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานะครับ ก็ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย เรียนเชิญครับ 
 

นายชาติ   มณีสา  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัย และเข้าร่วม 
ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย  การประชุมทุกท่าน ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น ในรอบปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้ประชุมและได้มีรายงาน 
ถึงนายกเทศมนตรี มายังเทศบาลเพื่อรายงานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกได้รับทราบการด าเนินการปีที่ผ่านมา 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 53 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงาน
การผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณและค่าใช้จ่ายด าเนินการในรอบปี นะครับ ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการประเมินติดตามแผนพัฒนาให้
ประชาชนได้ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นะครับ ในส่วนของ ประชาชนหากเสร็จสิ้นการประชุมสภาเสนอต่อสภา
แล้วก็จะได้มีการเสนอให้ประชาชนได้รับทราบเหมือนกับประธานสภาเหมือนกันนะครับ ซึ่งคณะกรรมการได้สรุปผล
การด าเนินการของปีที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ ซึ่งในเอกสารเยอะมาก ผมขอสรุปนะครับ ท่านประธานสภาผมขอเป็นสรุป
นะครับ ผลการด าเนินงานที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณในรอบปีงบประมาณ 2563  จ านวน  84  โครงการนะ
ครับ  มีก าด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  45  โครงการ ซึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ติดสภาวะของสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่อง
ของโรคโควิด 19 ได้ด าเนินการไม่ครบและไม่เป็นไปตามงบประมาณ แต่โครงการใหญ่ ๆ ทั้งหมดในเทศบัญญัติที่
บรรจุไว้ 84 โครงการ เราได้ด าเนินการทั้งหมด ในเรื่องของโครงการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ครบ  ทุก
โครงการ  ส่วนโครงการเล็ก ๆ บางโครงการที่ไม่จ าเป็นหรือสามารถจะเลื่อนไปได้ ทางเทศบาลก็มีการงดไว้ก่อน         
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เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาคนและสังคม ในเรื่องการจัดงานโครงการวันเทศบาล โครงการการฝึกอบรม
การศึกษาดูงานโครงการจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาความรู้คณะกรรมการชุมชน โครงการจัดตั้ง
กองทุน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรีสู่การปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้รับรองการเข้าสู่ เออีซี ส่วนโครงการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่มีในเทศบัญญัติทั้งหมด 14 โครงการ เราได้ด าเนินการครบทุกโครงการ ซึ่งได้บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนบางโครงการเราไม่ได้ด าเนินการในเทศบัญญัติแต่ว่าเราด าเนินการใน โครงการของ สปสช. 
เป็นส่วนมาก เช่น โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์สายใย ไม่ได้ใช้งบประมาณ แต่ให้คณะครูออกเยี่ยม  โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพผู้สูงวัยเราก็ใช้เงินโครงการ สปสช. ใน
เรื่องของการพัฒนาอาชีพผู้สูงวัย เราก็ใช้งบประมาณของ สปสช. ในกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ในเรื่องโครงการซ้อม
แผนถึงแม้นไม่ได้ท าในงบประมาณ แต่เจ้าหน้าที่ได้ออกซ่อมแผนในโรงเรียน ฝึกอบรมเป็นบางโอกาส ไม่ได้ใช้
งบประมาณของงานป้องกันฯ  งานสืบสานประเพณี งานสงกรานต์ งานบุญบั้งไฟ โครงการปรองดองสมานฉันท์ 
โครงการค่ายพุทธบุตร โครงการส ารวจภาคสนามและโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีทะเบียนและทรัพย์สินเรา
ด าเนินการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ เราใช้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจอยู่แล้ว โครงการกีฬา ก็ไม่ได้ด าเนินการ  
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์แพทย์แผนไทยเป็นโครงการ สปสช. ด าเนินการ  ส่วนมากโครงการมีผลกระทบในเรื่อง
ของโควิด อีกกรณีหนึ่งไม่ได้ด าเนินการตามที่เราตั้งงบประมาณ ไว้ 62  ล้าน มีงบประมาณเข้า 55 – 56 ล้าน  ปีนี้
งบประมาณเจอกับเรื่องโควิดงบประมาณเลยไม่เข้าตามที่เราตั้งไว้ อีกเหตุผลหนึ่งเราใช้ ระบบภาษีใหม่ด้วย มีการ
ลดหย่อนเยอะ จากงบประมาณเข้าไม่ถึงแสน งบประมาณเข้าเก้าหมื่นกว่าบาท โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการส่วนมาก
จะเป็นโครงการประเภทค่าใช้สอยการฝึกอบรม ส่วนโครงการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเราได้ด าเนินการครบทุก
โครงการ ถ้าหากจะเทียบกับในเรื่องในโครงการที่บรรจุในแผน 91 โครงการ  ส่วนที่มาบรรจุแผน 84 โครงการ 
ด าเนินการไป ปฏิบัติจริงซึ่งไม่รวมโครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ อีกส่วนหนึ่งใช้งบประมาณของ สปสช. เอาเฉพาะ
โครงการที่ใช้งบประมาณในเทศบัญญัติ 53.57 เปอร์เซ็นต์ ก็น าเรียนสภาหากมีข้อสงสัยประการสอบถามได้นะครับ 
สอบถามนอกรอบก็ได้นะครับ เพ่ือรายงานเสนอความเห็นจากการติดตามนายกเทศมนตรีให้ทราบเราจะได้ส่ง
รายละเอียดให้คณะกรรมการชุมชนได้ทราบต่อไป พร้อมกับสรุปงบรายจ่าย รายได้ งบประมาณประจ าปี 2563         
เพ่ือรายงานประชาชนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  ขอบคุณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย  ก็เป็นการ
ประธานสภาเทศบาล  สรุปผลงานที่ได้ท าตามแผนพัฒนาของเทศบาลประจ าปีงบประมาณ 2563  ถ้า 
         ท่านได้ฟังแล้วมีข้อสงสัยประการใด หรือว่าต้องการสอบถามประเด็นใดเรียนเชิญ
ครับ มีหรือไม่ครับ  เป็นผลงานปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย ที่ได้แถลงไป ถ้าไม่มีถือว่าใน             
ปีงบประมาณ 2563 ก็ได้ผ่านพ้นไป เสร็จสิ้นไป ตอนนี้เราก็อยู่ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ถ้าไม่อะไรก็ขอขอบคุณ ตอนนี้เทศบาลต าบลวังชัยยังว่างเว้นนายกเทศมนตรี การปฏิบัติหน้า
นายกเทศมนตรี คือปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  ส่วนพวกเราสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัย มีหน้าที่
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ อนุมัติหรือไม่อนุมัติ ในสิ่งที่ผู้บริหารได้เสนอมา ส่วนผู้บริหารคือปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี  บางคนก็สงสัยว่าสมาชิกสภาเทศบาล บางครั้งไม่มีนายกเทศมนตรี ไม่เห็นท าอะไร ผมเรียนให้ท่าน
ได้ทราบนะครับ บทบาทและหน้าที่แตกต่างกัน ท่านต้องอธิบายให้เขาเข้าใจ อยู่นะตรงนี้ทั้ง 11 คนไม่มีใคร เป็น
นายกเทศมนตรีสักคน  เราท าตามหน้าที่ท าในกรอบท่ีเราท าได้ นั้นคือการน าเสนอแล้วในสภาเทศบาลจะอนุมัติ  
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หรืออนุมัติเป็นหน้าที่ของพวกเรา บางอย่างไม่ใช่หน้าที่พวกเราก็ท าไม่ได้ พ่ีน้องบางท่านไม่เข้าใจ ท่านช่วยอธิบาย
ด้วยนะครับ  ขณะนี้เรายังไม่มีนายกเทศมนตรี แต่ก็ไม่ได้ว่างเว้นการบริหาร เพราะเรามีปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี เป็นผู้บริหาร บางคนบอกว่าท าไมไปแต่งานศพ ก็มันมีการตายก็ต้องไปงานศพจริงไหมครับ นั้นคือ
ความรับผิดชอบในถานะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ถ้าบอกว่า ถนนเส้นนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เราน าเสนอส่วนจะท าไม่
ท าเป็นของผู้บริหาร ไม่ใช่ท่านบอกสมาชิกสภาเทศบาล แล้วท าไดเ้ลยไม่ใช่นะครับ ท่านช่วยอธิบายด้วยครับ สมาชิก
สภาเทศบาลมีข้อจ ากัดในการท างานแต่เรามีอาจในการตรวจสอบ เรารับปัญหาแล้วเราน ามาแจ้ง ผมเรียนท่านอีก
นะครับ  ความต้องการของประชาชนมีมาก บางคนไม่เข้าใจถามว่าเงินงบประมาณมีตั้ง 50 – 60 ล้านเอาไปท าอะไร 
เขามองแต่ตัวเลข เขาไม่ทราบว่าเงินเราเอาไปท าอะไรบ้าง ซ่ึงค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต้องเป็นเงินในงบประมาณส่วนนี้ 
แต่งบประมาณมันมีจ ากัด เขาไม่เข้าใจว่าจะต้องจ่ายอะไรบ้าง เราต้องอธิบายให้เขาฟัง บางคนไม่เข้าใจเอาไปพูดท า
ให้เกิดความเสียหายกับบุคคลต่อองค์กรนะครับ การจะวิจารณ์ ต้องมีข้อมูลอย่างชัดเจน มีท่านใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ครับในเรื่องของแผนพัฒนาเทศบาลที่ท่านปลัดเทศบาลได้ สรุปรายงานให้ทราบ  ถ้าไม่มีก็ขอเข้าสู่                   
ระเบียบวาระท่ี 4 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการที่จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นหรือว่า
ประธานสภาเทศบาล  มีข้อชี้แนะอ่ืนใดเรียนเชิญนะครับ  เรียนเชิญท่าน สท.ทองดี  ศรีอุทา ครับ 
 

นายทองดี   ศรีอุทา  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีด้วยความเคารพ วันนี้อย่างที่ 
                        ประธานสภา ได้กล่าวให้โอวาทเมื่อสักครูนี้ มีส่วนจริงบ้างไม่จริงบ้าง ขอติติงนิด
หนึ่ง นะครับ โดยธรรมชาติแล้วท่านเป็นคนพูดชัดเจน ก็ขอน้อมรับค าชี้แนะของท่านให้ประชาชนได้รับทราบผู้ที่ยัง
ไม่ทราบข้อมูลในเทศบาลให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ ส าหรับกระผมขออนุญาตน าเสนอเรื่องที่ทราบและได้กระท า
มา  เรื่องที่ 1) ด้วยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 กรมชลประทาน ได้มาเก็บลอกวัชพืชในบึงห้วยซัน ตั้งแต่ต้นเดือน
ธันวาคมที่ผ่านมา คงได้ 70 – 80 เปอร์เซนต์ ท่านคงจะได้ย้ายเครื่องจักรกลไปช่วยอ่ืน ๆ  กระผมได้สอบถาม 
หัวหน้างานที่มาคุมงาน บึงห้วยซันไม่ได้อยู่ในแผนแต่เขามาช่วยเหลือตามค าขอร้องจากชาวบ้านวังเกิ้ง นะครับ ถือ
โอกาสนี้ ฝากเรียนถึงท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  จริง ๆ ท่านไม่ให้ความสนใจเท่าไร  ผมขอ
อนุญาตติติงในตรงนี้เลยนะครับ  กระผมเคยเรียนเชิญท่านไปดูท่านก็ไม่ไป ท่านบอกว่าติดภารกิจหลาย ๆ อย่าง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าติดภารกิจ ผู้บริหารเทศบาลต าบลวังชัย ไม่เคยออกไปดูพวกกระผมท างานเลย
นะครับ พวกเราก็ใช้งบประมาณเท่าที่มี พ่ีน้องช่วยกันบริจาค เพ่ือให้คณะมาช่วยท างานได้อยู่กินกันหลายวัน
พอสมควรนะครับ ผู้ที่มาควบคุมรถจักรกลบอกว่ามีส่วนหนึ่งที่ท าให้วัชพืชผักตบชวาหมดไป ท่านจะไปที่อ่ืน  
ท่านบอกว่าให้ เทศบาลต าบลวังชัยและ อบต.วังชัย ท าหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพราะ
เขามีเครื่องจักรกลหนัก คงมาช่วยเราได้ ฝากไปถึงท่านปลัดเทศบาล  จริง ๆ แล้วเรื่องนี้ เวลามีอะไรเทศบาลต าบล
วังชัย /อบต.วังชัย อีกส่วนหนึ่ง ไม่รู้แบ่งเขตกันอย่างไร ถึงเวลาไม่เคยเห็นมีใครดูแลเลย ฝากให้ท่านช่วยติดตามเรื่อง
นี้ให้ด้วย ให้มาช่วยกู้ผักตบชวาให้หมดไป ให้พ่ีน้องชาวบ้านได้มีแหล่งท ามาหากิน การประมงหาปลาซึ่งมันเป็น
อาหารโปรตีนในครัวเรือน  เป็นรายได้เสริมของพ่ีน้องประชาชน ขอฝากถึงฝ่ายบริหารด้วยครับ                                



- 6 - 
 
เรื่องท่ี 2) ขอชมเชย ผอ.กองช่าง  ผอ.วาราพงษ์  จันดาอ่อน  ขออภัยที่เอ่ยชื่อ ที่ได้น าหินลูกรังไปลงถนนบ้านวังเกิ้ง 
ข้างวัดศิลาอาดดานทิศตะวันออก ชาวบ้านวังเกิ้งก็ได้ชมเชยท่าน ผอ.กองช่าง  อยู่นะครับ  แล้วอีกถนนเส้นนี้เป็น
จุดตัดข้าง ๆ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลวังชัย มันมีอยู่ในแผนที่นะครับ ตอนนี้ไม่มีรูปลักษณ์ของถนนเลย เนื่องจาก
ชาวบ้านได้ท านาปลูกข้าวอยู่นะครับ  ขอให้ทางเทศบาลต าบลวังชัย ด าเนินการถนนนี้ให้เป็นรูปลักษณ์  ถนนนี้ผ่าน
เป็นถนนเชื่อมระหว่างชุมชนวังเกิ้ง 1 วังเกิ้ง 2 ผ่านไป คลองชลประทาน  กราบเรียนไปยังฝ่ายบริหารได้รับทราบ
หากมีโอกาสก็อยากจะให้ท าเป็นรูปแบบถนนไว้ก่อน โอกาสหน้าเรามีงบประมาณก็ท าเหมือน ผอ.วราพงษ์ ได้ท าไว้
นะครับ ให้พ่ีน้องได้รับความสะดวกในการสัญจรไป มา ด้วยนะครับ ขอฝากผู้บริหาร เทศบาลต าบลวังชัยได้ดูแลด้วย
นะครับ  กราบเรียนผู้บริหารเทศบาลต าบลวังชัยได้ให้ความสนใจเรื่องนีด้้วย นะครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายมนัส   แก้วจันทร์  ขอบคุณท่าน สท.ทองดี ด้วยนะครับ  ผมก็ขออภัยที่บอกว่าผมใช้อารมณ์ไป      
ประธานสภาเทศบาล  นะครับ  ผมก็พูดเสียงดังเฉย ๆ นะครับ ผมชอบพูดสนุกสนาน  ไม่มีอะไรนะครับ  
               มีท่านใดจะซักถามหรือมีข้อสงสัยในประเด็นใดอะไรหรือไม่เรียนเชิญนะครับ มี
ใครจะเสนอแนะอะไรหรือไม่ เรียนเชิญนะครับ  ปีหนึ่งก็ผ่านไปแป๊บ ๆ อีก 3 วัน 5 วัน ก็ปีใหม่แล้ว นะครับ มีใครจะ
ซักถามอะไรอีกหรือไม่เรียนเชิญครับ  มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของปี 2563 ที่เราจะ
ได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลวังชัย  ก็ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขออนุญาตอวยพรให้ทุกท่านในโอกาสปีเก่าจะผ่านไปปีใหม่ก าลังจะเข้ามา ถ้าไม่มี
อะไรผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอ
อนุญาตปิดการประชุมนะครับ ขอบคุณครับ 
 

  ปิดประชุมเวลา   11.45  น. 
 

   (ลงชื่อ)           สุบรรณ   จอมทอง         บันทึก/ถอดรายงานการประชุม 
           (นางสุบรรณ  จอมทอง) 
 

   (ลงชื่อ)           ธิราวัลย์   ดวงค ารัตน์        ตรวจรายงานการประชุม 
           (นางธิราวลัย์  ดวงค ารัตน์)   เลขานุการสภาเทศบาล 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 (ลงชื่อ)           ฉัทธณา    ทรนงค์      ประธานกรรมการ 
                           (นางสาวฉัทธณา  ทรนงค)์ 
 

 (ลงชื่อ)              วิษณุ  แซ่คู             กรรมการ 
                             (นายวิษณุ  แซ่คู) 
 

 (ลงชื่อ)          ชนะ   เย็นสบาย        กรรมการ /เลขานุการ 
                           (นายชนะ   เย็นสบาย) 
                      
 


