
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

สมัยสามัญ   สมัยทีส่าม   ครั้งที ่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2565 
วันที่   11  สิงหาคม  พ.ศ. 2565   เวลา   09.30 น. 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
    

ผู้เข้าประชุม 
1. นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
2. นายสมชาย โมราเลิศ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง    
3. นายจุมพล กันจนิะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
4. นายประหยัด เปรมธนากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
5. นายชัชวาร ใจจรรย์ทึก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
6. นางพรรณี พันธ์พร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
7. นางวาสนา กันจินะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
8. นายอดิเรก ขุนคงมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
9. นายสุทัศน์ ตาแสงร้อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
10. นางสุภาพ สุริยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
11. นายอนุวัตร คำมามูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
12. นายเล็ก ไชยวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
13. นายสุพจน์ แสงฉาย ปลัดเทศบาลฯ / เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ผู้ไม่ได้เขา้ร่วมประชุม 
ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ว่าที ่ร.ต.ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
2. นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
3. นายศราวุธ ธิวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
4. นายสังวร ลานยศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
5. นายสมชาติ มหาวงศ์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
6. นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 
7. นางพรรณิภา สุนทรนันท์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 
8. นายวิศณุ มันตะสูตร ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นางฐิติพรรณ จารุกรธนสิษฐ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
10. นางรุจินันต์ สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาววรากร พาจรทิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
12. นางสาวพรทิพย์ บัวอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นางญาศิกาญจน์ สัยพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา... 



 2 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา  
ลงชื่อเข้าประชุมเห็นว่าครบองค์ประชุมจึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม เมื่อสมาชิกสภา
เทศบาลเข้านั่งประจำที่แล้ว เลขานุการสภาเทศบาลกล่าวเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

1.  แนะนำพนักงานเทศบาลที่ได้โอนย้าย นายวิศณุ มันตะสูตร ผู้อำนวยการ     
กองช่าง โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลซับสมอทอด จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.  พรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมพิธีมอบบ้าน
เทิดไท้ 12 สิงหามหาราชินี ของ นายพงษ์สิทธิ์ ไชยมงคล บ้านเลขที่ 104 
หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง มีนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานในพิธี 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง     
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดขอแก้ไข 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง     
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน   -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน   1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อทราบ 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 
2565 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ชี้
วัดการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพ่ือการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น และได้รับ
ความพึงพอใจจากประชาชนตามตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการ
สาธารณะสำหรับใช้ประเมินเทศบาลในปี พ.ศ. 2565 ครอบคลุมการจัดบริการ
สาธารณะ 8 ด้าน 18 ภารกิจ 55 ตวัชี้วัด ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้าง... 
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1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านผังเมือง 
3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
4. ด้านการศึกษา 
5. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
6. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. ด้านการส่ งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภู มิปัญญาชาวบ้ าน และ

โบราณสถาน 
 เทศบาลตำบลสันกำแพงได้ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการประเมินตนเอง 

ที่กำหนดให้บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูล จำนวน 3 แบบ ได้แก่ แบบรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของเทศบาล (แบบเทศบาล 1) แบบรวบรวมข้อมูลการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลประกอบด้วย (แบบเทศบาล 2-1 ถึง 2-6)       
และแบบรวบรวมการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล (แบบเทศบาล 3) ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้ วัด           
และค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรียบร้อยแล้ว เทศบาลจึงขอรายงานที่ประชุมสภาเทศบาลทราบผลการประเมิน
รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 กระทู้ถาม 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายประหยัด เปรมธนากุล สมาชิกสภาเทศบาล กระทู้ถามผู้บริหาร เรื่องการ
ยกฐานะเทศบาลตำบลสันกำแพง เป็น เทศบาลเมืองสันกำแพง 

นายประหยัด  เปรมธนากุล 
สมาชกสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลที่บรรจุกระทู้ถามของผมในการประชุม
สภาเทศบาลในวันนี้  ขอหารือในที่ประชุมว่าวันข้างหน้าเทศบาลตำบล           
สันกำแพง จะมีแนวโน้มยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหรือไม่ อย่างไร ถ้าหาก     
ยกเป็นเทศบาลเมืองจะเป็นการรองรับการพัฒนาความเจริญในอนาคต        
ของท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันกำแพงมีจุดเริ่มต้นกำเนิดมาจากสุขาภิบาล       
สันกำแพง และดำรงสถานะอย่ างนั้ น ไม่ ต่ ำกว่ า 10 ปี  หลั งจากนั้ น
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะจากสุขาภิบาลสันกำแพง เป็นเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ในปีพ.ศ. 2542 จากวันนั้นถึงวันนี้  23 ปี ก็ถือว่าอยู่          
ในสถานะของเทศบาลตำบลสันกำแพงมานานพอสมควร องค์ประกอบของ
เทศบาลตำบลสันกำแพง ประกอบไปด้วยเนื้อที่ประมาณ 22,714 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด 17,539 คน มีชุมชน 22 ชุมชน เมื่อก่อนมี 23 
ชุมชน ได้ถูกยกเลิกที่หมู่บ้านสันกำแพงปาร์ควิว เนื่องจากซ้ำซ้อนและผิด
ระเบียบกรรมการชุมชน ตรงกับบ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 จึงถูกยกเลิกไป สรุปแล้ว       

เหลือ 22 ชุมชน... 
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เหลือ 22 ชุมชน ถ้าย้อนดูองค์ประกอบของเทศบาลที่ผมได้กล่าวไว้ เทศบาลมี
เนื้อที่สองหมื่น กว่าตารางกิโลเมตร มีประชากรอยู่หนึ่งหมื่นกว่าคน ผมถือว่า
เข้าเกณฑ์ที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2564 มาตรา 10 ในเนื้อหา
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้เขียนไว้ว่าท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งศาลากลางจังหวัด 
หรือท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรต้ังแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งนี้ มีรายได้พอควร      
แก่การที่ปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำ ตามพระราชบัญญัตินี้ ผมจึงอยากจะเรียนถาม
ว่าเมื่อองค์ประกอบของเทศบาลเข้าเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติที่ผมได้เอ่ยมา 
คิดว่าในอนาคตเทศบาลน่าจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ และอีกประการ
หนึ่งที่ผ่านมาอดีตท่านนายกฯ สุเทพ ปัญญาแก้ว ขอประทานโทษที่ได้เอ่ยนาม
ท่าน ตามที่ผมได้สืบค้นข้อมูลมาว่า เมื่อสมัยท่านดำรงตำแหน่งอยู่ได้ริเริ่มที่จะ
ควบรวมเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล หมายถึง เทศบาล
ตำบลสันกำแพง ไปควบรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ขณะนั้น
ท่านนายกฯ สุ เทพ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง          
และประสานไปที่เทศบาลตำบลแม่ปูคา เพราะว่ามีเนื้อที่บริเวณที่ติดต่อกัน       
ทั้ง 3 แห่ง คือ เทศบาลตำบลสันกำแพง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ข้าง       
และเทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้มาเจรจาร่วมกันในสมัยนั้น ได้บทสรุปว่าจะ
กำหนดเขตในแต่ละพ้ืนที่ ตรงจุดไหนอย่างไร แบ่งว่าเขตอยู่บริเวณไหนบ้าง 
เขตไหนเป็นของใครอย่างไร พอได้บทสรุปแล้วท่านนายกฯ สุเทพ ปัญญาแก้ว 
ได้ทำหนังสือตรงไปที่กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการที่จะขอควบรวมเทศบาล
ตำบลสันกำแพง กับองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือจะยกเป็นเทศบาลเมือง
หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้รับหนังสือจากเทศบาลตำบลสันแพง ตามกรณี
ที่ผมได้กล่าวมา กระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือแจ้งมาที่เทศบาลสันกำแพง 
ว่าทั้ง 3 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลสันกำแพง องค์การบริหารส่วนตำบล
แช่ช้าง และเทศบาลตำบลแม่ปูคา จะตกลงกันเองไม่ได้ จะกำหนดเขตกันเอง
ไม่ได้ ในเนื้อหาหนังสือที่แจ้งกลับมานั้น ได้แจ้งว่าเทศบาลจะต้องมีการ
สอบถาม ประชาพิจารณ์ ทำแบบสอบถามพ่ีน้องประชาชนว่ามีความเห็นด้วย
หรือไม่อย่างไร ประสงค์จะอยู่เขตไหน เทศบาลจะกำหนดเองไม่ได้ ตรงนี้เป็น
การริเริ่มของท่านนายกฯ สุเทพ ในสมัยนั้น แต่เรื่องนี้ได้ตกไป เพราะว่าวาระ
การดำรงตำแหน่งของท่านนายกฯ สุเทพ ขณะนั้นเหลือไม่ถึงปี ประกอบกับ
เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพราะว่าการทำแบบสอบถามจะต้องมีการ         
หย่อนบัตรเหมือนกับการเลื อกตั้ งทั่ วไป  ในตอนนั้นก็ เลยตกไป ไม่ ได้     
ดำเนินการต่อ เนื่องจากติดขัดในเรื่องของอายุการทำงานของผู้บริหาร และไม่มี
งบประมาณที่จะเตรียมไว้ในการทำแบบสอบถาม นี่คือการริเริ่มของอดีตนายก
ที่ผ่านมาที่อยากจะควบรวมเทศบาลตำบลสันกำแพงกับองค์การบริหาร       
ส่วนตำบลเป็นเนื้อเดียวกัน เพ่ือจะยกระดับเป็นเทศบาลเมือง ตามทีผ่มได้กล่าว
ผ่ าน ม า  ถ้ า เท ศบ าลคิ ด จ ะควบ รวมกั บ อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต ำบ ล                   
สันกำแพงคงจะไม่ได้แล้ว เพราะว่าตามที่ผมได้ทราบและได้สอบถามทาง        
คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ว่าเห็นด้วยไหม           

ที่จะควบรวมกัน... 
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ที่จะควบรวมกัน ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง         
ได้ชี้แจงให้ผมฟังว่าคงเป็นไปได้ยาก เพราะขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบล   
สันกำแพงกำลังดำเนินการทำหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทย เพ่ือจะขอ
ยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล และมีแนวโน้มที่
องค์การบริหารส่วนตำบลจะยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลสันกำแพงมีโอกาสสูง 
ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และขณะนี้ทางผู้บริหารอยากจะให้ประชาชนมี         
ส่วนร่วมในการตั้งชื่อ สมมุติว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง       
เสนอเรื่องไปแล้ว และได้รับการเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย องค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกำแพงจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อที่จะเป็น
เทศบาลนั้น แต่ไม่ให้ตรงกับเทศบาลตำบลสันกำแพง ตรงนี้คือจุดเริ่มต้น ทีนี้ถ้า
เทศบาลไม่สามารถจะรวบหรือควบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง     
ต่อได้ ผมคิดว่าถ้าผู้บริหารเทศบาลมีความคิดริเริ่มที่อยากจะพัฒนาเทศบาล   
สันกำแพงให้เจริญกว่านี้ ผมว่าสามารถทำได้ตามองค์ประกอบในเนื้อหาที่ผม
พูดไปเมื่อสักครู่ เนื้อที่ก็พอควรจะสามารถตั้งเป็นเทศบาลเมืองได้ ประชากร          
ก็ครึ่งหนึ่งขึ้นไปกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. และเรื่องนี้ก็เป็นความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชนด้วย ผมได้ไปร่วมตามงานต่าง ๆ พ่ีน้องประชาชนได้สอบถามว่าท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลเมื่อไหร่เทศบาลตำบลสันกำแพงจะยกฐานะเป็นเทศบาล
เมือง ผมได้แจ้งไปว่า เดี๋ยวผมจะไปสอบถามให้ว่านโยบายของคณะผู้บริหาร            
มีความคิดอย่างไร หน่วยงานอ่ืนเขาขยับกันแล้ว อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ 
เขาจะยกฐานะกันแล้ว เทศบาลตำบลสันกำแพงควรริเริ่มกันได้หรือยัง และอีก
ประการถ้าสมมุติเทศบาลคิดเริ่มตอนนี้ ด้วยความจริงใจอยากให้เป็นเทศบาล
เมืองเทศบาลก็สามารถทำได้ เพราะอายุราชการของผู้บริหารยังเหลืออีกสองปี
กว่า และเรื่องนี้เป็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ประกอบกับช่องทางที่
เทศบาลเปิดโอกาสให้พ่ีน้องประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร้องเรียน
ในระบบ One stop service จะสังเกตได้ว่าในระบบนี้ก็จะมีประชาชน
ร้องเรียนได้สอบถามมาด้วย ตามคำร้องที่ 96 / สอง 2565 ได้สอบถามมาใน
ระบบ One stop service ขอประทานโทษที่เอ่ยนามคนที่เขียนคำร้องเข้ามา
คือ นายณัฐภัทร นะที ตรงนี้คือความต้องการของพี่น้องประชาชน ประกอบกับ
เป็นความต้องการของบางคนที่สนใจที่ได้ทักทายมาในระบบ One stop 
service เพราะฉะนั้น หน่วยงานอ่ืนได้ขยับกันหมดแล้ว และองค์ประกอบของ
เทศบาลตำบลสันกำแพงก็เข้าข่ายในตาม พ.ร.บ. ผมก็อยากจะเรียนถามว่า
คณะผู้บริหารมีความคิดอย่างไรที่จะยกฐานะเทศบาลตำบลสันกำแพง            
เป็นเทศบาลเมืองหรือไม่ วันนี้ผมได้กระทู้ถาม เพ่ือขอให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจง
ในวันนี้ด้วย 

นายประวิตร  ใจวงศ์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคณุท่านประหยัด เปรมธนากุล ที่ได้ตั้งกระทู้ถามไปยังท่านนายกเทศมนตรี
ผมจะให้ท่านนายกฯ เป็นผู้ตอบ ท่านประหยัดได้กล่าวถึงสมัยตอนที่อดีตท่าน
นายกสุเทพฯ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน สมัยนั้นผมก็ดำรงตำแหน่งเหมือนกัน 
เรื่องการยกฐานะค่อนข้างที่จะลำบาก และยากในการดำเนินการ ตามที่ผมได้
เข้าร่วมรับฟังในการประชุมที่จะยกฐานะ แนวเขตมีความซับซ้อน ถ้ายกฐานะ

จริง ๆ 3 หมู่บ้าน... 
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จริง ๆ 3 หมู่บ้าน ตำบลแช่ช้าง ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงต้องออกจาก
เทศบาลตำบลสันกำแพง ไปอยู่กับ อบต. แช่ช้าง และ อบต. แช่ช้างก็จะยก
ฐานะเป็นเทศบาลตำบลแช่ช้าง แนวเขตของเทศบาลตำบลสันกำแพงจะทับ
เส้นแนวเขตไปบริเวณบ้านป่าเปา หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 3 ที่ประชุมจึงลงมติกัน
ไม่ได้ ทั้งเทศบาล อบต. จะต้องสอบแนวเขตใหม่ทั้งหมด ตามที่ผมได้เข้าร่วม
ประชุมการยกฐานะมาตลอดแม้กระทั่งอดีตท่านกำนันทรงศักดิ์ บ้านสันโค้ง     
ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ก็ต้องการที่จะยกตำบลทรายมูลเป็นเทศบาล หรือเป็น 
อบต. ซึ่ง 7 หมู่บ้านจะแยกจากเทศบาลตำบลสันกำแพง เพ่ือไปจัดตั้ง อบต. 
ทรายมูล เรื่องจึงยุ่ งยาก ทราบว่าเขาได้ส่งหนังสืออะไรกันไปหมดแล้ว           
ถึงกระทั่ งรวบรวมประชาชน และเหมารถตู้จากสันกำแพงไปกรุงเทพฯ        
เพ่ือขอพบท่านนายกรัฐมนตรี ในการเสนอเรื่องนี้ ผมได้เก็บเอกสารการประชุม
และวาระประชุมไว้ทั้งหมด ในช่วงเวลานั้นผมเป็นฝ่ายค้านไม่สามารถทำ    
อะไรได้ ได้แต่เข้าร่วมรับฟังการประชุมว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ ผลที่สุดมา    
ก็เป็นเรื่องการสอบแนวเขต ส่งเรื่องไปกรมฯ ส่งเรื่องไปกระทรวงมหาดไทย    
จนในที่สุดท่านนายกฯ ศุภนิมิต ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ได้เข้ามาดำรง
ตำแหน่ง และได้ประสานต่ออีกครั้งหนึ่ง และเรื่องก็เงียบไปจนมาถึงวันนี้       
ท่านประหยัดได้มีความคิดว่าอยากให้ผู้บริหารดำเนินงานต่อ ก็เป็นแนวคิดที่ดี 
เพ่ือความก้าวหน้าของเทศบาลตำบลสันกำแพง  

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา  อุ่นประดษิฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ขอขอบคุณท่านประหยัด เปรมธนากุล ที่ได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องการยกฐานะ         
จ าก เท ศ บ าล ต ำบ ล เป็ น เท ศ บ าล เมื อ ง  เรื่ อ งนี้ ตั้ ง แ ต่ ส มั ย ผ ม เป็ น                   
รองนายกเทศมนตรี ได้ทราบเรื่องนี้บ้าง และยังเคยได้พูดกับท่านนายกฯ
ทวีศักด์ิ ขณะนั้นผมกับท่านสนิทกันพอสมควร ว่าถ้าสมัยหน้าเทศบาลกับ อบต. 
รวมกัน ท่านนายกฯ ก็เห็นด้วย เพราะว่าเทศบาลตำบลสันกำแพงเป็นพ่ีใหญ่   
ในตำบล และทางนายกฯ ทวีศักดิ์ เป็น อบต. แต่มาสมัยนี้ นายกฯ ทวีศักด์ิ
ไม่ได้เข้ามา ก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยกับท่านนายกฯ เล็ก ซึ่งก็ไม่ทราบว่า
ความคิดท่านจะเป็นอย่างไร ไม่กล้าที่จะก้าวล่วงเข้าไป การจะรวมท้องถิ่นเข้า
ด้วยกันเป็นเรื่องลำบากใจที่จะพูด นอกจากทาง อบต. จะเสนอมา เช่น นายกฯ 
ทวีศักดิ์ เสนอมากับผมว่าสมัยหน้าท้องถิ่นเรายุบรวมกัน และนายกฯ ทวีศักดิ์ 
ก็จะดูแลทางนี้ และด้วยวิธีการต่าง ๆ ก็ยากลำบากในการดำเนินการ ไม่ว่าจะ
เป็นแนวเขตทางต้นเปา แนวเขตทาง อบต.แช่ช้าง และแนวทางเทศบาลตำบล
แม่ปูคาแนวเขตไม่มีปัญหา แนวเขตทาง อบต.สันกำแพง ไม่สามารถรวมกันได้ 
ทาง อบต. ถ้าจะยกฐานะ การเสนอชื่อเป็นเทศบาลตำบลจะใช้ชื่อเทศบาล
ตำบลอะไร ใช้ตำบลสันกำแพงไม่ได้ เพราะเทศบาลตำบลสันกำแพงมีอยู่แล้ว 
หากถามว่าคณะผู้บริหารมีความคิดอย่างไรที่จะยกฐานะ ผมก็คิดอยากจะยก
ฐานะเป็นเทศบาลเมือง ได้มีโอกาสไปประชุมที่สถาบันพระปกเก้า กรุงเทพฯ    
ได้ปรึกษาทางผู้ใหญ่ แจ้งว่าขั้นตอนมีมาก ต้องทำประชาพิจารณ์ ทั้งเรื่อง     
แนวเขต แต่พูดกันตรง ๆ พ้ืนที่เทศบาลตำบลสันกำแพงยังเป็นเทศบาลกึ่ง
ชนบทกึง่เมือง ยังไม่เป็นเมืองเต็มตัวโดยสภาพพ้ืนที่ของเทศบาล ทั้ง 22 ชุมชน 
ส่วนใหญ่จะเป็นชนบท และอีกประการรายได้ของเทศบาลยังคงตัวอยู่            

ไม่มีรายได.้.. 
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ไม่มีรายได้เพ่ิมเข้ามา การจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองต้องมีสมาชิกสภาเทศบาล
เพ่ิมขึ้นอีก 6 ท่าน รองนายกฯเพ่ิมอีก 1 ท่าน เมื่อคำนึงถึงค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้ว
จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นปีหนึ่งประมาณหนึ่งล้านกว่าบาท ค่าใช้จ่ายเพ่ิมแต่รายได้
ไม่เพ่ิม จะได้ชื่อว่าเป็นเทศบาลเมือง ฉะนั้นนำเงินหนึ่งล้านกว่าบาทที่เพ่ิมขึ้น   
ในแต่ละปีมาพัฒนาบ้านเมืองจะดีกว่าไหม ในอนาคตจะต้องยกฐานะเทศบาล
ตำบลเป็นเทศบาลเมืองแน่นอน และความยากลำบากของ อบต.สันกำแพง        
ที่จะเป็นเทศบาลตำบลไม่ใช่เรื่องง่าย ทางกระทรวงมหาดไทย และทางกรมฯ   
ถึงบอกว่ามารวมกับเทศบาล แล้วยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ผมเทียบเคียง   
จากการที่ ได้ ไปประชุมที่ สถาบันพระปกเก้าที่ ผู้ ใหญ่ พูดมาจาก  อบต.           
เป็นเทศบาลตำบลจะทับซ้อนกัน มารวมกันยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองไม่ดี    
กว่าหรือ นี่ เป็นผู้ ให ญ่ ระดับอาจารย์สถาบันพระปกเก้าได้แนะนำมา           
ถามคณะผู้บริหารว่าอยากเป็นเทศบาลเมืองไหม ท่านลองคิดการเป็นเทศบาล
เมืองค่าใช้จ่ายเพ่ิม รายได้คงที่ก็เหมือนเอาเงินที่ พัฒนาบ้านเมืองในท้องที่       
ทิ้งหายไปหนึ่งล้านกว่าบาท งบประมาณที่จะพัฒนาในแต่ละปียังไม่เพียงพอ
ต้องทยอยพัฒนาไปเรื่อย ๆ  

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 วาระท่ี 1 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

ว่าที ่ร.ต.ปัญญา  อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง บัดนี้ ถึงเวลาที่
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันกำแพง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาส
นี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันกำแพง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอ่ไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง  ( ณ ปัจจุบัน ) 
1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1  เงินฝากธนาคาร 202,376,226.65 บาท 
1.1.2  เงินสะสม  291,866,396.52  บาท 
1.1.3  เงินทุนสำรองเงินสะสม 61,963,211.46 บาท 
1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยัง

ไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม  10,433,000.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จำนวน 28 โครงการ รวม  9,212,769.22 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง... 
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1.2 เงินกู้คงค้าง  จำนวน  1,898,079.90  บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564   
 (1) รายรับจริง  จำนวน  154 ,358 ,933 .46  บาท  

ประกอบด้วย 
 หมวดภาษอีากร จำนวน 2,794,133.02 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 
2,104,736.70 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 1,460,640.57 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน - บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 598,802.74 บาท 
หมวดรายได้จากทุน  จำนวน  - บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 69,577,935.32 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 77,822,685.11 บาท 

 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  
483,322.00 บาท 

 (3) รายจ่ายจริง จำนวน 124,358,690.08 บาท  
ประกอบด้วย 

 งบกลาง จำนวน 42,885,605.05 บาท 
งบบุคลากร (เงนิเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 

จำนวน 36,436,411.12 บาท 
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวด    

ค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 29,272,281.17 บาท 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 

4,566,072.74 บาท 
งบเงนิอุดหนุน (เงินอุดหนุน) จำนวน 11,198,320.00 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน (รายจ่ายอื่น) จำนวน  -  บาท 

 (4) รายจ่ ายจาก เงิน อุดหนุนที่ รั ฐบาลให้ โดยระบุ
วัตถุประสงค์  จำนวน  517,322.00  บาท 

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
จำนวน  13,992,086.72  บาท 

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน   
- บาท 

 
 
 

คำแถงงบประมาณ... 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

1. รายรับ  
 

     รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 2,794,133.02 3,350,000.00 6,200,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

2,104,736.70 1,907,500.00 1,774,500.00 

  หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 1,460,640.57 2,000,600.00 1,500,350.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 598,802.74 551,500.00 400,100.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 6,958,313.03 7,809,600.00 9,874,950.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     

  หมวดภาษีจัดสรร 69,577,935.32 69,190,400.00 69,640,500.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

69,577,935.32 69,190,400.00 69,640,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

  หมวดเงินอุดหนุน 77,822,685.11 75,000,000.00 77,484,550.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

77,822,685.11 75,000,000.00 77,484,550.00 

รวม 154,358,933.46 152,000,000.00 157,000,000.00 

 
 
 
 
 
 

คำแถลงงบประมาณ... 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง  42,885,605.05 45,612,020.00 48,209,520.00 

  งบบุคลากร (เงนิเดือน ค่าจ้าง
ประจำ  
และค่าจ้างชั่วคราว) 

36,436,411.12 42,276,900.00 42,685,980.00 

  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค) 

29,272,281.17 35,583,820.00 37,585,880.00 

  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

4,566,072.74 16,232,360.00 15,800,120.00 

  งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) 11,198,320.00 12,294,900.00 12,718,500.00 

  งบรายจ่ายอ่ืน (รายจ่ายอ่ืน) 0.00 0.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 124,358,690.08 152,000,000.00 157,000,000.00 

 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบรา่งเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของ เทศบาลตำบลสันกำแพง 

อำเภอสันกำแพง  จังหวดัเชียงใหม ่

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 24,665,060 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,595,800 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา 30,796,960 

  แผนงานสาธารณสุข 10,094,740 
แผนงานสังคมสงเคราะห์... 
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ด้าน ยอดรวม 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 162,400 

  แผนงานเคหะและชุมชน 10,002,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,229,870 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,077,850 

ด้านการเศรษฐกิจ  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22,095,800 

 แผนงานการเกษตร 70,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
  แผนงานงบกลาง 48,209,520 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 157,000,000 
 
 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

นายสมชาย  โมราเลิศ 
รองประธานสภาเทศบาล 

- สำหรับญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ที่ ท่ านนายกเทศมนตรี  ในฐานะคณ ะผู้บ ริหารได้ เสนอต่อ           
สภาเทศบาล เพ่ือขอให้สมาชิกสภาเทศบาลรับหลักการหรือไม่รับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผมมีความเห็นว่าคณะผู้บริหารท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
และข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ คงจะกลั่นกรองข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย
เป็นอย่างดี  จนมาเป็นร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี              
ทีเ่ทศบาลต้องใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผมได้ดูและพิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีความครอบคลุม  และเหมาะสมกับทุ กกอง ได้ตรวจสอบการ             
ต้ังงบประมาณก็ใกล้ เคียงกับการตั้ งงบประมาณของ ปี  พ.ศ. 2565          
ซึ่งกระจายไปตามความจำเป็นของคณะผู้บริหาร และข้าราชการทุกกอง     
ในส่วนที่ รับผิดชอบ ซึ่ งเหมือนกับงบประมาณในทุก ๆ ปี  ที่ ผ่านมา            
ที่สภาเทศบาลได้อนุมัต ิสำหรับในครั้งนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 

- ขอแก้ไขข้อมูล หน้า 116/140 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอน
มูล หมู่ที่1 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบล
สันกำแพงขอแก้ไขเป็น ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอนมูล หมู่ที่ 1 
ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ขอแก้ไขข้อมูล... 
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- ขอแก้ไขข้อมูล หน้าที่ 117/140 บรรทัดที่ 3 ในร่างเทศบัญญัติระบุไว้ว่า
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านน้อย หมูท่ี่ 11 
11 ตำบลสันแพง ขอแก้ไขเป็น สรงน้ำพระธาตุวัดชัยชนะมงคล (ป่าเป้า)   
หมู่ที ่3 ตำบลทรายมูล  

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย ขอดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือ 
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 1 หรือไม่ 
และขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน ครบองค์
ประชุม 

 - ข อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ว่ า มี ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศ บ าล ผู้ ใด จ ะ รั บ ห ลั ก ก า ร                  
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566         
ในวาระท่ี 1 หรือไม่ 

มติที่ประชุม - มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 ดังนี้ 

1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน   1     เสียง 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน     
แต่ไม่เกิน 7 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 ข้อ 103 

 - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญั ตติ           
ร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นายอดิเรก  ขุนคงมี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวน 7 คน 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรอง 

ที่ประชุม - มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน  คือ 
  1. นายชัชวาร       ใจจรรย์ทึก 
  2. นายอนุวัตร คำมามูล 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญั ตติ           
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีก 

ที่ประชุม - ไม่มีผู้เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเพ่ิมอีก 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวน 7 คน 
โปรดยกมือ 

มีมติเห็นชอบ... 
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ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวน 7 คน ดังนี้ 

1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน   1     เสียง 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตนเห็นสมควร
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 6 โดยเลื อกครั้ งละ 1  ตำแหน่ ง             
และขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน จนครบตามจำนวน 

 - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตนเห็นสมควร
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คนที่ 1 

นายจุมพล  กันจินะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เสนอชื่อ นายสุทัศน์  ตาแสงร้อย 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรอง 

ที่ประชุม - มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ 
  1. นายอนุวัตร คำมามูล 
  2. นายอดิเรก ขุนคงมี 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่ออีก 

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก จึงเป็นอันว่า นายสุทัศน์ ตาแสงร้อย ได้รับเลือกจาก
สมาชิกสภาเทศบาลให้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 1 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตนเห็นสมควร
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คนที่ 2 

นายชัชวาร  ใจจรรย์ทึก 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เสนอชื่อ นายอดิเรก  ขุนคงมี 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรอง 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ 
  1. นายจุมพล        กันจินะ 
  2. นางพรรณี        พันธ์พร 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่ออีก 

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก จึงเป็นอันว่า นายอดิเรก  ขุนคงมี ได้รับเลือกจาก
สมาชิกสภาเทศบาลให้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 2 

 ขอเชิญสมาชิก... 
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นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตนเห็นสมควร
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 3 

นายอนุวัตร  คำมามูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เสนอชื่อ  นายจุมพล  กันจินะ 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรอง 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ 
  1. นางสุภาพ         สุริยะ 
  2. นางวาสนา กันจินะ 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่ออีก 

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก จึงเป็นอันว่า นายจุมพล  กันจินะ ได้รับเลือกจาก
สมาชิกสภาเทศบาลให้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที ่3 

นายประวิตร  ใจวงค์เปง็ 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตนเห็นสมควร
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คนที่ 4 

นายอดิเรก  ขุนคงมี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เสนอชื่อ นางพรรณี  พนัธ์พร 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรอง 

ที่ประชุม - มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ 
  1. นายเล็ก       ไชยวงค์ 
  2. นายสุทัศน์    ตาแสงร้อย 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่ออีก 

ทีป่ระชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก จึงเป็นอันว่า นางพรรณี  พันธ์พร ได้รับเลือกจาก
สมาชิกสภาเทศบาลให้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 4 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตนเห็นสมควร
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คนที่ 5 

นายเล็ก  ไชยวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เสนอชื่อ  นางวาสนา  กันจินะ 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรอง 

ที่ประชุม - มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ 
  1. นายอดิเรก        ขุนคงมี 
  2. นายชัชวาร        ใจจรรย์ทึก 

ขอเชิญสมาชิก... 
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นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่ออีก 
 

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก จึงเป็นอันว่า นางวาสนา  กันจินะ ได้รับเลือกจาก
สมาชิกสภาเทศบาลให้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 5 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตนเห็นสมควร
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คนที่ 6 

นางวาสนา  กันจินะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เสนอชื่อ  นายชัชวาร  ใจจรรย์ทึก 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรอง 

ที่ประชุม - มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ 
  1. นายจุมพล        กันจินะ 
  2. นายอนุวัตร      คำมามูล 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่ออีก 
 

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก จึงเป็นอันว่า นายชัชวาร  ใจจรรย์ทึก ได้รับเลือกจาก
สมาชิกสภาเทศบาลให้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 6 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ตนเห็นสมควร
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คนที่ 7 

นายสมชาย  โมราเลิศ 
รองประธานสภาเทศบาล 

- เสนอชื่อ  นายอนุวัตร  คำมามูล 

นายประวิตร  ใจวงค์เปง็ 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรอง 

ที่ประชุม - มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ 
  1. นายเล็ก        ไชยวงศ์ 
  2. นางพรรณี      พันธ์พร 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่ออีก 
 

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก จึงเป็นอันว่า นายอนุวัตร  คำมามูล ได้รับเลือกจาก
สมาชิกสภาเทศบาลให้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 7 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ      
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
ครบ 7 คนแล้ว จึงเป็นอันว่า 

  1. นายสุทัศน์ ตาแสงร้อย 
  2. นายอดเิรก          ขุนคงมี 

3. นายจุมพล... 
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  3. นายจุมพล          กันจินะ 
  4. นางพรรณี พันธ์พร 
  5. นางวาสนา          กันจินะ 
  6. นายชัชวาร          ใจจรรย์ทึก 
 7. นายอนุวัตร         คำมามูล 
 ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลให้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ          

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ที่ประชุม - รับทราบ 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- นำปรึกษาที่ประชุมว่าควรพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ   
นับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 นับแต่สภาเทศบาลรับหลักการ         
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.50 น. ถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.
2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติประชุม
พิจารณา ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. การประชุม
วาระที่  2 และวาระที่  3 จะแจ้งเป็นหนังสือนัดประชุมของประธาน        
สภาเทศบาล พร้อมสรุปผลการพิจารณาการแปรญัตติของคณะกรรมการ
แปรญัตติที่เสนอต่อประธานสภาเทศบาล ให้สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบ
ต่อไป  

มติทีป่ระชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ นับแต่สภามีมติ
รับหลักการ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.50 น. ถึงวันที่ 16 
สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 
สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณา 
ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. กำหนดนัดวันประชุม 
วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ให้ส่งหนังสือนัดประชุมของประธานสภาเทศบาล
พร้อมสรุปผลการพิจารณาคำเสนอแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการ          
แปรญัตติฯ ที่รายงานต่อประธานสภาเทศบาลให้กับสมาชิกสภาเทศบาล
ทราบ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ                จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง               จำนวน   1     เสียง 

นายสุพจน์  แสงฉาย 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ 

- หลังจากเลิกประชุมขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ ง 7 ท่าน 
ประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 สำนักงาน
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 
เรียนประธานสภา... 
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นายสมชาย  โมราเลิศ 
รองประธานสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล           
และผู้อำนวยการกองช่าง ขอให้ติดตามโครงสร้างพ้ืนฐานของปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ  

1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 บริเวณริมทาง
หลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 ฝั่งซ้ายจากอุโบสถวัดดอนมูล หมู่ที ่1 ถึงหมู่
ที ่2 ตำบลทรายมูล งบประมาณ 850,000 บาท ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  

2. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3บริเวณริมทาง
ถนนสันโค้งเก่าถึงบ้านสันก้างปลา ฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ  

ขอทางท่านปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่งอาจจะย้ายมา
ใหม่ทั้ง 2 ท่าน คงจะยังไม่ได้ติดตามเรื่องนี้  เพราะผมได้ประสานไปยัง     
กองช่างได้รับแจ้งว่าได้ประสานไปยังอำเภอสันกำแพงนานแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้
รับหนังสือตอบมาว่าจะอนุญาตก่อสร้างเมื่อไหร่ ขอทางท่านปลัดเทศบาล 
และผู้อำนวยการกองช่าง ติดตามทั้ง 2 โครงการ เนื่องจากเป็นโครงการ  
วางท่อระบายน้ำคงต้องใช้ระยะเวลาการก่อสร้างนาน เพราะว่าทาง
ผู้ใหญ่บ้านทราบข้อมูลว่าในหมู่บ้านได้รับงบประมาณก็จะทวงถามมาตลอด               
ก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง     
ช่วยติดตามเรื่องที่อำเภอด้วย 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  

นายประหยัด เปรมธนากุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- ขอหารือในที่ประชุมตามที่ผมติดตาม Facebook ของเทศบาลตำบล       
สันกำแพงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ได้เห็นผู้บริหารตลอดจนเพ่ือนสมาชิก      
สภาเทศบาลบางท่านไปดูสถานที่ที่สุสานสันติวัน และทราบว่าจะมีการ
ก่อสร้างเมรุใหม่เพ่ือทดแทนเมรุเก่าที่หมดสภาพ เท่าที่ดูใน Facebook 
สถานที่ที่ ผู้บริหารตลอดจนเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้ชี้ตำแหน่ ง          
แต่ผมไม่ได้ ไปด้วยดู  เหมือนว่าจะอยู่ด้านหลังของแท็ งก์น้ำทางด้าน          
ทิศตะวันออก เข้าใจว่าคงเป็นบริเวณนั้น ขอเรียนว่าเมรุที่ ใช้ประกอบ
ศาสนกิจเผาศพอันเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมที่ใช้เผาปราสาทด้านล่าง ที่ผ่านมา
ควรจะได้รับการดูแลแก้ ไขนานแล้ว เพราะว่าประเพณี วัฒนธรรม           
ทางภาคเหนือ กรณีมีคนตายส่วนมากจะใส่ปราสาทถือว่าเป็นบ้านหลัง
สุดท้ายให้กับผู้ วายชนม์  และสังเกตในอดีตที่ผ่านมาเมรุนี้ จะต่ำเตี้ย         
ขณะเอาปราสาทขึ้นจะยากลำบาก แต่มาถึงวันนี้ผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
สร้างเมรุใหม่ เพ่ือเพ่ือขยับขยายไปบริเวณใหม่ นับว่าเป็นเรื่องดี และอยาก
ทราบว่าเมรุหลังเก่าที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่อยู่บริเวณด้านหน้าตามที่ผมกล่าวมา
เมื่อสักครู่ หลังจากที่สร้างเมรุใหม่แล้วจะมีการทุบทิ้งหรือไม่  และอีก
ประการหนึ่งสถานที่ที่ผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไปชี้ตำแหน่ง 
คิดว่ายังอยู่บริเวณที่ใกล้กับถนน เวลาที่พ่ีน้องประชาชนผ่านไปมาในเวลา   
ค่ำคืน ถ้าวันที่มีการประกอบศาสนพิธีเผาศพเวลากลางคืนผ่านไปมา           
ดูน่ากลัว คิดว่าเทศบาลควรจะหาตำแหน่งใหม่ได้หรือไม่ ที่เป็นบริเวณที่      

ลับตาคน... 
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ลับตาคน อดีตที่ผ่านมาเมรุเก่าที่จะรื้อหรือเปลี่ยนแปลงบริเวณนั้นทั้งสอง      
ข้างทาง กรณีที่มีการเผาศพก็จะเห็นเป็นภาพที่อุจาดตา แต่ดูเหมือนว่า
ผู้บริหารจะสร้างบริเวณหลังแท็งก์น้ำ คิดว่าบริเวณนั้นยังใกล้ถนนอยู่        
หรือเปล่า ใกล้ถนนเป็นภาพที่อุจาดตาหรือไม่คิดว่าควรจะหาตำแหน่งใหม่
จะดีหรือไม่ ผมแค่เสนอเฉย ๆ ไม่ทราบว่าผู้บริหารจะเห็นดีด้วยหรือไม่ 
เพราะผมว่าเมรุที่ 2 นโยบายที่จะสร้างจะใช้เผาในลักษณะใด เผาฟืนที่ใช้
ประกอบกับปราสาทหรือว่าจะใช้กระแสไฟฟ้า แต่จะเป็นกรณีใดก็แล้วแต่
อยากจะให้เป็นสถานที่ที่ลับตาคน เวลากลางคืนผ่านไปมาจะดูไม่วังเวง 
สถานที่ที่ผมจะเสนอแค่เสนอในที่ประชุม บริเวณหลังด้านที่พระคุณเจ้านั่ง 
คงจะนึกภาพออกเวลาประกอบศาสนพิธีพระสงฆ์นั่งอยู่บริเวณนั้น สถานที่
ผมระบุคืออยู่ด้านหลังของพระสงฆ์ที่นั่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ บริเวณที่มี
ศาลาร้างอยู่ สร้างบริเวณมุมที่หลับตาอย่างนี้ดีหรือไม่ สร้างคู่กับเมรุที่มี
ปัจจุบันทางทิศใต้ของเมรุเดิมที่เผาไฟฟ้า ถ้าผู้บริหารจะไปกำหนดบริเวณ
หลังแท็งก์น้ำจะเป็นการยากลำบากหรือไม่ เวลาพระสงฆ์จะเดินไปวาง
ดอกไม้จันทน์หรือไปประกอบศาสนพิธีใด ๆ จะเดินไกลไปหรือไม่  
เพราะฉะนั้นจึงขอเสนอสถานที่ใหม่ในบริเวณนี้ ก็ไม่ทราบว่าผู้บริหารจะเห็น
ดีเห็นงามด้วยหรือไม่ และอีกประเด็นหนึ่งเท่าที่ผมมีโอกาสได้ไปประกอบ  
ศาสนพิธีที่ในเมือง สุสานในเมืองดูร่มรื่นเขาปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ทำยังไง    
ทำให้ป่าช้าดูแล้วไม่น่ากลัว ผมได้มีโอกาสไปร่วมศาสนพิธีที่สุสานประตู     
หายยา ยังเก็บภาพมาไว้ในโทรศัพท์ เสียดายผมไม่ ได้ปริ้นมาให้ ได้ดู           
เขาปรับปรุงลานป่าช้าที่หายยาเป็นลานกีฬา เพ่ิมแสงไฟ ทำเป็นที่ออกกำลัง
กายให้พี่น้องในย่านชุมชนบริเวณนั้นได้ใช้บริการ คิดว่าเทศบาลควรปรับปรุง
ลานตรงนี้ให้เป็นลานกีฬาได้หรือไม่ สุสานสันติวันคงจะอยู่ในความดูแล       
ของเทศบาลตำบลสันกำแพงไม่ต่ำกว่า 20 ปีแล้ว เทศบาลเป็นผู้ดูแลที่ป่าช้า
นี้เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกพนักงานเจ้าหน้าที่ไปช่วยอำนวยความ
สะดวกในการจัดสถานที่เท่านั้นเองตลอดระยะเวลา 20 ปีมานี้ เทศบาลไม่มี
การพัฒนาเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนในที่ประชุม
ว่าปรับปรุงดีหรือไหม ภูมิทัศน์ เพ่ิมแสงไฟ จัดให้มีลานออกกำลังกาย         
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลมีสถานที่ในการ       
ออกกำลังกายเหมือนกับที่ประตูหายยา เมื่อการประชุมแผนระดับตำบล          
ที่ผ่านมาเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล ท่านจุมพล กันจินะ ได้เสนอในที่ประชุม
ในวันนั้น ว่าอยากให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ที่สุสานแห่งนี้ ซ่ึงผมก็เห็นด้วย          
ในวันนั้น และได้กลับมาคิดหลังจากที่ได้ไปร่วมศาสนพิธีที่ประตูหายยา          
ว่าเทศบาลควรปรับปรุงใหม่จะดีหรือไม่ เมื่อก่อนรองปลัดฯ อมรินทร์           
บุญถม เป็นรองปลัดเทศบาลที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ก็มีความคิดที่จะปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ในสุสานแห่ งนี้  โดยการเอาดอกไม้ธัญ พืชมาหว่านก็ขึ้นอยู่            
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่หลังจากนั้นไม่ได้มีการปรับปรุง การแก้ไขดูแล          
อะไรเลย เพียงแต่จัดเจ้าหน้าที่บริการในการจัดสถานที่เท่านั้นเอง ผมอยาก
ให้ผู้บริหารชุดนี้แสดงศักยภาพพัฒนาลานบริเวณนี้  ให้ เป็นลานออก         

กำลังกาย... 
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กำลังกาย เพ่ือเป็นผลงานของผู้บริหารชุดนี้  ดังนั้นผมจึงนำเรียนให้            
คณะผู้บริหารได้กรุณาพิจารณาตามที่ผมได้เสนอ แต่การที่จะทำหรือไม่ทำ           
ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะเห็นดีเห็นงาม ผมเพียงแค่นำเสนอ และเท่าที่ทราบมา
อีกประเด็นหนึ่ง เมรุที่จะสร้างบริเวณด้านหลังแท็งก์น้ำ ทราบข่าวว่าจะมี
การสร้างศาลาการเปรียญ ได้ข้อมูลมาว่าศาลาบริเวณนี้จะเอาไว้ศพพวก        
ไร้ญ าติ อนาถาให้ เอาศพมาไว้ ศาลานี้  ป ระกอบศาสน พิ ธีศ าลานี้                 
ก็เป็นความคิดที่ดี แต่ถ้าเทศบาลสร้างศาลาไว้บริเวณนั้น ไม่มีประตูปิด
เหมือนอย่างทุกวัน ก็เป็นแหล่งมั่วสุม และอีกประการหนึ่งคิดว่าไม่จำเป็นที่
จะไปสร้างศาลาประกอบพิธี ถ้าความประสงค์ให้เป็นสถานที่รองรับศพ          
ที่อนาถาก็ใช้ศาลาปัจจุบันทำได้ ไม่จำเป็นต้องไปเปลืองงบประมาณไปสร้าง
บริเวณนั้นอีก ถ้ามีจุดประสงค์มุ่งหมายที่จะให้บริการกลุ่มที่ขาดแคลนขัดสน
ไร้ญาติ  ก็ใช้ศาลาปัจจุบันประกอบศาสนาพิธี ได้  เป็นการประหยัด
งบประมาณ ดังนั้นผมอยากจะฝากเรื่องนี้ให้ผู้บริหารไดพิ้จารณา 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณท่านประหยัด เปรมธนากุล ที่เป็นห่วงและเสนอแนะแนวคิด     
ทางคณะผู้บริหารจะมอบหมายให้ผู้ ใดเป็นผู้ตอบหรือจะเป็นผู้ตอบ         
ด้วยตนเอง 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- นโยบายนี้เป็นแนวคิดของคณะผู้บริหาร เมรุเดิมได้ชำรุดจริง มีสองห้อง    
แตอี่กห้องหนึ่งชำรุด ซ่ึงใช้กันมานานแล้ว และท่ีต้องการจะสร้างใหม่เป็นเมรุ
แบบใหม่ สมัยใหม่โดยการใช้ไฟฟ้า จะไม่เหมือนเมรุเดิม ในเมื่อจะสร้างเมรุ
บริเวณนั้น ในการประกอบพิธีก็จะมีศาลาสำหรับศพที่จะใช้เมรุตัวนี้         
จะมีศาลาประกอบศาสนพิธีบริ เวณนั้น เลย  และเมื่ อสร้างเมรุแล้ ว        
สร้างศาลาแล้ว การปรับปรุงสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ก็จะตามมา เทศบาลได้
สำรวจพ้ืนที่มานานแล้วโดยมอบหมายให้กองช่างดูความเหมาะสม        
ตั้งแต่สมัยผู้อำนวยการกองช่างคนเก่า ความตั้งใจของคณะผู้บริหารคิดว่าจะ
สร้างให้ทันในสมัยนี้ เพราะว่าเมรุเก่าก็ทรุดโทรมมากไปทุกวัน มี 7 – 8 
หมู่บ้านที่ใช้เมรุนี้ เมรุใหม่จำเป็นต้องสร้างเป็นระบบไฟฟ้าพร้อมด้วยศาลา
ประกอบพิธี ไม่ใช่ศาลาสำหรับศพไร้ญาติอนาถา ก็เป็นศาลาประกอบพิธี
ธรรมดา เทศบาลจะพยายามปรับปรุงให้ทัน เพราะเหลือเวลาอีก 2 ปี      
กว่าจะหมดวาระ ส่วนพ้ืนที่บริเวณไหนจะเหมาะสมตามที่ท่านประหยัด      
ได้แนะนำ ถ้าแนะนำบริเวณดังกล่าว คงจะใช้ความคิดผมคนเดียวไม่ได้     
ต้องให้ทางช่างและอีกหลายฝ่ายร่วมกันพิจารณาว่าบริเวณไหนที่จะ
เหมาะสมต้องร่วมกันพิจารณาตามที่ ท่ านประหยัดได้ เสนอแนะมา          
ต้องขอขอบคุณ คงต้องให้เจ้าหน้าที่ ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง
และสมาชิกทุกท่าน จะใช้ที่บริเวณไหนก็ต้องเข้าไปตรวจสอบดูอีกครั้ง      
แต่ความตั้งใจจะต้องสร้างเมรุนี้ เพราะว่าเมรุเดิมได้ชำรุดทรุดโทรมมาก      
จึงเรียนให้ทราบในเบื้องต้นเท่านี้ก่อน 

  
 

 สืบเนื่องจาก... 
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นายจุมพล  กันจินะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- สืบเนื่องจากเรื่องสุสานสันติวัน จะขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในการที่จะทำการ
พัฒนาหรือว่าสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสมควรทำ เพราะว่าได้
เกิดเป็นสาธารณประโยชน์ สืบเนื่องจากมีการประชุมเพ่ิมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เมื่ อวันที่  26 กรกฎาคม 2565 ที่ ผ่ านมา ผมได้ เสนอแผนเพ่ิมเติม            
ก็คือการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง
ซึ่งสุสานแห่งนี้ได้รับการมอบหมายจากชุมชนต่าง ๆ 6 - 7 ชุมชน ซึ่งมาใช้
สุสานแห่งนี้  ถือว่ามากพอสมควร และสภาพบริบทต่าง ๆ ก็ตามเวลา         
ที่แจ้งว่าประมาณ 20 - 30 ปีก็นานพอสมควร ก็จะมีการปรับปรุงใหม่ก็
เป็นสิ่งที่ด ีขออนุญาตเพิม่เติมข้อมูล ดังนี้ 

ในช่วงเวลากลางคืนที่ผ่านมา ผมอยู่ในพ้ืนที่ผมได้เข้าไปตรวจสอบ
และได้ยินเสียงจากชาวบ้านหรือผู้สัญจรไปมา แจ้งให้ทราบว่าแสงสว่าง      
ไม่เพียงพอที่จะส่องมาบนถนนบริเวณแถวสุสาน ตั้งแต่ทางเข้าสุสาน        
และระหว่างทาง มีแสงไฟส่องไม่ถึงถนนมีความมืดผู้สัญจรไม่ค่อยเห็นทาง 
เวลาขับขี่รถ และเกิดความหวาดกลัว ฉะนั้นก็เสนอแนะควรจะเพ่ิมแสงสว่าง
ในพ้ืนที่ดังกล่าว และตัดแต่งกิ่งไม้ต้นที่มีไฟกิ่งทุกต้น เพราะว่าบริเวณที่มี   
ไฟกิ่งทุกต้น จะมีต้นไม้สักต้นใหญ่บดบังแสงเวลากลางคืนตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่ง
ในการปรับปรุง และผู้สัญจรรถเวลาตีสามตีสี่ซึ่งเส้นทางนี้มีผู้ ใช้กันมาก       
ก็จะเห็นทาง ส่วนในเวลากลางวันจะสังเกตจากการเผาศพเสร็จจะมีกลิ่น
เหม็นมาก เมรุบนจะไม่ค่อยมีปัญหา เมรุที่มีปัญหาตลอดมา และเป็นปัญหา
ที่ชุมชนต้องการ เพราะว่ามันติดถนนสองด้านถนนสายตรงถนนสายหลัก          
และถนนด้านขวาที่จะมาหมู่ที่ 6 บ้านสันเหนือ อยู่ตรงกลางใกล้ ๆ กับ     
ต้นโพธิ์ จุดต้นไม้ใหญ่ซึ่งตรงนั้นก็มีอุบัติเหตุที่รถไปชน เพราะว่าฐานก่อด้วย
กระเบื้องเป็นมุมหักเหลี่ยม บริเวณติดถนนด้านทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตกการเผาศพจะมีเปลวไฟลุกขึ้นโชติช่วง หลังจากนั้นจะเป็นภาพ       
ที่อุจาดสายตาของประชาชนและผู้สัญจรไปมาจะเห็น เพราะว่ามันติดถนน   
แต่เห็นภาพยังไม่พอสิ่งที่ตามมาก็คือมีเศษประกอบของไม้ เศษปราสาท      
ที่ถูกเผา ที่สำคัญก็คือกลิ่นของศพที่โชยมาตามกระแสลมที่พัดกระทบกับ    
ผู้สัญจรผู้พบเห็นทุกกลุ่มอายุ ต้ังแต่เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา หรือผู้สัญจรจะได้รับ
ผลกระทบ นี่คือปัญหาครับ จะทำอย่างไรจะไม่ให้เห็นภาพนี้ ในอนาคต       
ทั้ง 2 ฝั่ง เมรุล่างไม่มีก็ดี มีเฉพาะเมรุบน 2 เมรุ เมรใุหม่ใช้ไฟฟ้าก็ดี เมรเุก่า
อีกหลังก็ใช้ได้ แต่เมรุที่มีปัญหาจริง ๆ ที่ต้องปรับภูมิทัศน์ก็ขอให้แก้ไข     
ตรงนี้ด้วย อาจจะทำอะไรบดบังสายตาผู้คนไม่ให้ เห็นอะไรอุจาด ตา                 
ไม่มีที่ไหน สังเกตว่าสุสานจะอยู่ติดถนนสายหลัก จะมีที่สุสานสันติวันที่เดียว   
ที่อ่ืนจะอยู่ท้ายหมู่บ้าน หัวบ้าน หรือที่ลับตาคน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบล
สันกำแพง ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเคยพูดคุยกับผม ว่าถ้ายังไงผู้นำ
ทางปกครองท้องถิ่นก็มาปรึกษา วางแผนร่วมกันกับเทศบาลให้ได้รู้ปัญหา    
ว่าจะสร้างตรงที่เมรุเก่าอาจจะก่อกำแพงบังไม่ให้คนได้เห็นภาพแสงไฟที่ลุก
และกลิ่นเหม็นโชยมา นี้คือประเด็นหลักจริง ๆ ที่มีปัญหามานานแสนนาน   
ในกรณีท่ีผมกล่าวมาถ้ามีก็ให้ใช้ต่อแต่ต้องขอให้ปรับปรุง ไม่สร้างความ         

น่ากลัวให้กับ... 
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