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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1/2561 
วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
------------------------------------------------------------ 

 

ผู้มาประชุม :       จำนวน  13  คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรพล  ดวงจิต ประธานสภาเทศบาลฯ สุรพล  ดวงจิต  
2 นายนิชสัน  เดชะอุป รองประธานสภาเทศบาลฯ นิชสัน  เดชะอุป  
3 นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เลขานุการสภาเทศบาลฯ สุรีรัตน์  รุ่งเรือง  
4 นายนิรันดร์  ยะเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นิรันดร์  ยะเมฆ  
5 นายเมืองคำ  กาวิตา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เมืองคำ  กาวิตา  
6 นายณรงค์  คำวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ณรงค์  คำวรรณ  
7 นางอนงค์คาร  ทิศหล้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนงค์คาร  ทิศหล้า  
8 นางบุญมี  มณีขัติย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญมี  มณีขัติย์  
9 นายสมนึก  แสนเจริญใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมนึก  แสนเจริญใจ  
10 นายสุทธินันท์   

        ผานามรุ่งโรจน ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุทธินันท์   

        ผานามรุ่งโรจน ์
 

11 นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิรัตน์  วงค์ฝั้น  
12 นายสมคิด  ธรรมป๊อก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมคิด  ธรรมป๊อก  
13 นายสุพจน์  ตาสุยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพจน์  ตาสุยะ  
 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน  -   คน 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน   15   คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมยศ  กันทะวัง นายกเทศมนตรี สมยศ  กันทะวัง  
2 นายอุดม  ติ๊บเตปิน รองนายกเทศมนตรี อุดม  ติ๊บเตปิน  
3 นายประเวศน์  พรมยืน รองนายกเทศมนตรี ประเวศน์  พรมยืน  
4 นางสาววิราตรี   ยอดแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี วิราตรี   ยอดแก้ว  
5 นางอรชร  สมพงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง อรชร  สมพงษ์  
6 นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ หัวหน้าสำนักปลัด พริ้มเพรา วรรณภิละ  
7 นายไพรัตน์  ธนันชัย หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ไพรัตน์  ธนันชัย  
8 นางสาวรัชณีย์ กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายฯ รัชณีย์ กองแก้ว  
9 นายวสันต์  ทะกาวิน หัวหน้าฝ่ายโยธา วสันต์  ทะกาวิน  
10 นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ดุจเดือน อุดสาสาร  
11 นางสาวนงคราญ  ศรีไทย นักวิชาการศึกษา นงคราญ  ศรีไทย  
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12 นายชยุตพงษ์  มันห้วย หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ชยุตพงษ์  มันห้วย  
13 นายบุญส่ง  เขื่อนควบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บุญส่ง  เขื่อนควบ  
14 นายสนั่น  อุตมะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11  สนั่น  อุตมะ  
15 นายณภัทร วิวันชัย นักพัฒนาชุมชน ณภัทร วิวันชัย  
 
 

 

 
เปิดประชุมเวลา   09.00   น. 
 
นายสุรพล ดวงจิต  เรียนนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ประธานสภาฯ ท่านครับ ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้วขออนุญาตเปิดประชุม ซึ่งเป็นการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งวันนี้
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต  1)ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีวิชัย 
ประธานสภาฯ ตามหนังสือที่ได้แจกให้กับทุกท่าน เชิญทุกท่านมาร่วมพิธีเปิดกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ครับ 
 2)ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน เมื่อวันก่อนที่ทาง นพก.32 ได้มาสรุปโครงการ อ่าง

แม่อีไฮ หมู่ 2 ทางหน่วยก็ได้เชิญสมาชิกฯ เพ่ือร่วมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน
บ้านแม่อีไฮ และรับฟังเสียงสะท้อนจากโครงการที่ทางทหาร ได้ลงมาทำที่บ้านแม่อีไฮ 
ไม่ว่าจะเป็นฝายชะลอน้ำที่น้ำแม่ลี้ การขุดลอกอ่างก็ดี ทางหน่วยก็ได้มาติดตาม มา
สำรวจความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์จากการทำงานของทหารครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
 สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน  2560 
นายสุรพล ดวงจิต การบันทึกรายงานการประชุมจะมีหลายหน้าด้วยกัน  ช่วงนี้จะมีการบันทึกรายงานการ 
ประธานสภาฯ ประชุมค่อนข้างละเอียดครับ และได้แจกให้กับทุกท่านไว้ล่วงหน้าแล้วครับ ท่านใดมีข้อ

แก้ไข ปรับปรุงรายงานการประชุมที่อาจจะมีการบันทึกไม่ตรงกับที่เราได้มีมติ ที่เราได้
ประชุมกัน ช่วยแจ้งมาเลยครับ ตั้งแต่ผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมตั้งแต่วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561 ต่อไปสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ ระเบียบ
วาระที่ 2 หน้าที่ 2 ต่อไปหน้าที่ 3 เรื่องโครงการของหมู่ 1 ที่ท่านสท.สมนึก ถามมี
การแก้ไขแล้วครับ  

นายสุพจน์  ตาสุยะ  ตามคิวแล้วโครงการของหมู่ 1 จะต้องทำก่อนครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ตามลำดับที่เราได้จับสลากกันวันนั้น ให้ท่านพิจารณาเองว่าถึงลำดับไหนแล้วค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 

ลำดับที่ 1    บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 
ลำดับที่ 2    บ้านปาง  หมู่ที่ 1 
ลำดับที่ 3    บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 
ลำดับที่4    บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 
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ลำดับที่ 5    บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 
ลำดับที่ 6    บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 
ลำดับที่ 7    บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 
ลำดับที่ 8    บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 
ลำดับที่ 9    บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 
ลำดับที่ 10    บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 
ลำดับที่ 11    บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 10 
ลำดับที่ 12    บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 
ลำดับที่ 13    บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 

 
นายสุรพล ดวงจิต ตามนี้คือ ตามท่ีประชุมเราตกลงกันว่าจะเอาของปี 2560 มาทำให้เสร็จก่อน ถ้าเสร็จ 
ประธานสภาฯ ของปี 2560 แล้วก็จะทำของปี 2561 ที่เราได้จัดลำดับไว้มาต่อ พอดีที่เราได้ประชุม

ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นปีเราดูว่างบที่จะเข้ามาถ้ามันเข้ามาเราก็เอางบของปี 2560
โอนงบประมาณมาดำเนินการแต่งบประมาณไม่เข้า ในส่วนที่มีการแก้ไขคือบ้านปาง 
หมู่ 1 แก้ไขจากถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลติก ต่อไปทำรายงานการประชุมให้ใส่เลข
หน้ากระดาษด้วยครับ ต่อไประเบียบวาระที่ 3 เรื่องการพิจารณาการจ่ายขาดเงิน
สะสม มีการแก้ไขหรือไม่ครับ มีเรื่องอภิปรายกันพอสมควร จนถึงลงมติก็มีการ
อภิปรายที่หลากหลายเช่นกัน คำพูดของแต่ละท่านที่ไม่ ถูกต้องอย่างไร ซึ่งทาง
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะถอดคำพูดออกจากเครื่องบันทึกเสียงเพ่ือให้สมบูรณ์มากท่ีสุด
ครับ เรียงตามลำดับหน้าเลยครับมีท้ังหมด 17 หน้า ท่านใดมีข้อสงสัยหน้าไหนครับ 

นายนิรันดร์  ยะเมฆ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอแก้ไขหน้าที่ 14 ในคำพูดของผมนายนิรันดร์ 

ยะเมฆ ผมจะอ่านก่อนทั้งประเด็นข้อความมีอยู่ว่า ประเด็นนี้ต้องขออภัยที่ผมไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมหารือในวันนั้นครับ ผมได้สอบถามผู้อำนวยการ รพ.สต.แม่ตืน ว่ามี พ่ีน้อง
ชาวบ้านตำบลศรีวิชัยเราได้ไปใช้บริการมากน้อยแค่ไหน ทางผอ.ท่านบอกว่าเป็นหมื่น
คนต่อปี ผมคิดว่าถ้าเราสามารถหาช่องทางที่จะจ่าย เราน่าจะจ่าย เพราะผลประโยชน์
ไม่ได้ตกท่ีใครคนใดคนหนึ่งแต่พ่ีน้องชาวบ้านได้รับประโยชน์ทุกคนครับ  แก้ไขข้อความ 
ที่ว่า ทางผอ.ท่านบอกว่าเป็นหมื่นคนต่อปี  แก้ไขเป็นหมื่นครั้งต่อปีครับ เพราะว่า
ประชากรตำบลศรีวิชัยเราไม่ถึงหมื่นครับ กระผมต้องขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ทำ
บันทึกรายงานการประชุมละเอียดดีครับ ต่อไปถ้ามีการประชุมก็ขอให้ทำรายงานการ
ประชุมละเอียดแบบนี้ครับ ส่วนที่ว่าจะถูกหรือผิดอย่างไรนั้นสามารถแก้ไขได้ครับ ถ้า
เราบันทึกตกหล่นไปนั้นก็จะทำให้บางประเด็นก็อาจจะขาดหายไปครับ ขอให้ทำอย่าง
ละเอียดแบบนี้ต่อไปครับ 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ในการบันทึกรายงานการประชุมนั้นใช้การบันทึกด้วย

เครื่องบันทึกเสียง บางครั้งผู้พูดอาจจะอยู่ไกลจาเครื่องบันทึกเสียง และอาจจะมีเสียง
รบกวนขณะพูดก็อาจจะทำให้ข้อความบางข้อความบิดเบือนหรือผิดไปบ้างเนื่องจาก
เสียงไม่ชัดเจน ก็ขอให้แก้ไขได้ค่ะ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเชิญท่านสท.สมนึก  แสนเจริญใจครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสมนึก  แสนเจริญใจ หน้า 9 ตัวเลขจำนวนเงินไม่ถูกต้องครับ ข้อความที่ว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องกันทั้งหมดคือ  
สมาชิกสภาฯ 73,888,955 บาท  แก้ไขเป็น 7,388,955 บาท ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต มีท่านใดมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หากไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมก็เป็นอันว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  

ครั้งที่  1/2560  วันที่ 29  พฤศจิกายน 2560   
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอใหม่ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องท่ี 1 คือ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ปี พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพ่ิมเติม   "มาตรา 24   ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญ 
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด"  วรรคสี่"สมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีการกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด"และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554  ข้อ 21 "การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี
ถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละ
ปี โดยนำความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม" วรรคสอง "เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว
ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 
  ซึ่งในวันนี้ จะเป็นการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ที่ 2, 3 และ 4 ของปี 
2561  และสมัยประชุมสามัญ  ที่ 1 ของปี 2562 
  ตามปกติแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง จะกำหนดสมัยประชุม
สามัญ ที่ 2 ในเดือนมิถุนายน  ซึ่งถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นการเสนอ
พัฒนาท้องถิ่น แต่ตามระเบียบของเทศบาลไม่ได้กำหนดไว้และสมัยสามัญที่ 3 ใน
เดือนสิงหาคม เป็นช่วงเวลาที่ต้องนำเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีแก่
สภาฯ  ส่วนสมัยที่ 4 จะประมาณเดือน พฤศจิกายน หรือธันวาคม ของทุกปี  แต่ใน
ที่นี้ก็แล้วแต่มติท่ีประชุมสภาเทศบาลฯจะกำหนด  ถ้าจะให้เสนอแนะ ขอเสนอดังนี้ 

 ปี พ.ศ.2561 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30  มิถุนายน 2561 
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 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30  สิงหาคม 2561 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30  กันยายน 2561 
 ปี พ.ศ.2562 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์– 28 กุมภาพันธ์ 2562 

และหากเดือนใด ที่ไม่ได้กำหนดประชุมสมัยสามัญไว้ และมีเรื่องเร่งด่วน จำเป็น ก็
สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญได้ค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรือมีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ต่อไปจะขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมการกำหนดสมัย 
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยตามที่เลขานุการสภาฯ ได้เสนอครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560  
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นางอรชร  สมพงษ ์ การสรุปผลการดำเนินงานนั้น เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของแต่ละกองสรุปรายละเอียด 
ผอ.คลัง มาเฉพาะตัวโครงการค่ะ โดยจะให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละกองเป็นผู้ชี้แจงค่ะ ยกตัวอย่าง  
 เช่น สำนักปลัดมีโครงการอะไรบ้าง ใช้งบประมาณไปกี่บาท เรียงลำดับตามนี้ค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และปี 2561 แผนงานการรักษาความสงบ 
ประธานสภาฯ ภายในครับ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
 2560 แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีทั้งหมด 5 โครงการ  
 1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
 งบประมาณ 20,250 บาท 
 2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 งบประมาณ 17,340 บาท 
 3.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย 
 งบประมาณ 22,550 บาท 
 4.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมวกควัน 
 งบประมาณ 105,300 บาท 
 5.โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน 
 งบประมาณ 3,450 บาท 
 และกรณภีัยพิบัติฉุกเฉินเหตุวาตภัย  งบประมาณ 123,072 บาท 
 ภัยพิบัติฉุกเฉินด้านพืชเกษตร งบประมาณ 78,660 บาท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   370,622  บาท 
 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีทั้งหมด 2 โครงการ  
 1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 
 งบประมาณ 37,570 บาท 
 2.โครงการรณรงค์เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วมใส่หมวกนิรภัย 
 งบประมาณ 390 บาท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   37,960  บาท 
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นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของแผนงานการรักษาความสงบภายใน ประจำปี 2560  
ประธานสภาฯ และประจำปี 2561 หรือไม่ครับ 
 - ไม่มี - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต ลำดับต่อไปสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และปี 2561 กองสาธารณสุข 
ประธานสภาฯ ครับ เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงครับ 
นายชยุตพงษ์  มันห้วย เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
 2560 กองสาธารณสุข ดังนี้ครับ 
 1.ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานสาธารณสุข   เป็นเงิน 103,500 บาท 

2.ค่าจ้างเหมาจัดขยะตำบลศรีวิชัย    เป็นเงิน 355,000 บาท 
3.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ  เป็นเงิน 62,923 บาท 
4.จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงพ่นยากำจัดยุง    เป็นเงิน 23,270 บาท 
5.โครงการวันเอดส์โลก     งบประมาณ 5,000 บาท 
6.ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 3,500 บาท 
7.ค่าเดินทางไปราชการ      เป็นเงิน 4,880 บาท 
8.จ้างเหมาทำอาหารโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป็นเงิน 8,540 บาท 
9.วัสดุสำนักงาน      เป็นเงิน  8,235 บาท 
10.โครงการโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ    งบประมาณ 25,000 บาท 
11.ซ่อมแซมเครื่องพ่นละอองฝอย    เป็นเงิน  8,830 บาท 
12.ตู้เอกสารบานเลื่อน      เป็นเงิน  6,500 บาท 
13.ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    งบประมาณ 90,000 บาท 
14.จัดซื้อคอมพิวเตอร์     เป็นเงิน   15,000 บาท 
15.จัดซื้อทรายอเบท      เป็นเงิน   44,000 บาท 
16.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก    งบประมาณ 25,000 บาท 
17.โครงการยาเสพติด      งบประมาณ 5,000 บาท 
18.จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย     เป็นเงิน 82,000 บาท 
19.จัดซื้อน้ำยากำจัดยุงและแมลง     เป็นเงิน 102,000 บาท 
20.จัดซื้อโต๊ะทำงาน      เป็นเงิน  5,500 บาท 
21.จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน      เป็นเงิน  2,500 บาท 
22.จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ในรถ EMS   เป็นเงิน  7,120 บาท 
23.เงินอุดนุหนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืน เป็นเงิน 500,000 บาท 
24.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ   เป็นเงิน 62,923 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,493,298  บาท 

นายสุรพล ดวงจิต รายการที่ 5 โครงการวันเอดส์โลก  ใช้งบประมาณ  5,000 บาท ใช้จ่ายอะไรบ้างครับ 
ประธานสภาฯ  
นายชยุตพงษ์  มันห้วย เป็นค่าวิทยากร และค่าจัดซื้อวัสดุในการอบรมครับ 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข   
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นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกฯทุกท่านช่วยดูการใช้จ่ายงบประมาณครับ ท่านใดมีข้อสงสัยให้มีการชี้แจง 
ประธานสภาฯ หรือตรวจสอบเพิ่มเติมได้ครับ บางรายการจำนวนเงินเท่ากันมันลงตัวมากเกินไป 

อย่างเช่น รายการที่ 13.ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ 
90,000 บาท 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เราจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเดียวไม่ได้ซื้อยาคุมกำเนิด เพราะยาคุมไม ่
เลขานุการสภาฯ ใช่อำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาคุมกำเนิดจึงนำไปซื้อวัคซีนฯ และ

ตกลงราคากับทางร้านตามนี้ค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต การป้องกันโรคไข้เลือดออกมีกี่รายการ เริ่มตั้งแต่จัดซื้อน้ำยากำจัดยุงและแมลง   
ประธานสภาฯ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงพ่นยากำจัดยุง ให้เจ้าหน้าชี้แจงครับ   
นายชยุตพงษ์  มันห้วย วัสดุเชื้อเพลิงพ่นยากำจัดยุง เป็นในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรานำไปผสมกับน้ำยา 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  กำจัดยุงและแมลงเพ่ือที่จะใช้พ่น ทั้งในช่วงที่รณรงค์ทั้ง 13 หมู่บ้าน รวมถึงพ่นในการ

ควบคุมโรคท่ีเกิด ซึ่งปีที่ผ่านมาเกิดโรคที่บ้านห้วยบง หมู่ 3 จำนวน 4 คนครับ  
นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นคือการใช้จ่ายงบประมาณมีการจัดซื้อจัดจ้าง มีการต่อรองราคาหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ทำไมงบประมาณมันลงตัว อย่างเช่นรายการที่ 19 จัดซื้อน้ำยากำจัดยุงและแมลง  

เป็นเงิน 102 ,000 บาท กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการสอบราคามีการ
ต่อรองใช่หรือไม่ ดำเนินการตามกระบวนการหรือไม่ครับ 

นายชยุตพงษ์  มันห้วย การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบของทางพัสดุครับ ซึ่งปีนี้ในส่วนของการจัดซื้อ 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  วัสดุการแพทย์ต่าง ๆนั้นจะต้องดำเนินการจัดซื้อจากองค์การเภสัชก่อนครับ ระเบียบ

มาใหม่แล้วว่าถ้าจะจัดซื้อต้องจัดซื้อจากองค์การเภสัชก่อนครับ ถ้าหากจากองค์การ
เภสัชไม่มีถึงจะสามารถไปซื้อจากท่ีอ่ืนได้ครับ   

นายสุรพล ดวงจิต ท่านอ่ืนมีข้อสงสัยในส่วนของกองสาธารณสุข ประจำปี 2560 หรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ   
นายนิรันดร์ ยะเมฆ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตเรียนถามในส่วนของสาธารณสุขสำหรับ

ผมนั้นมีหลายจุดครับ จุดแรกรายการที่ 3.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ  
เป็น เงิน 62 ,923 บาท และรายการที่  24. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซม
ยานพาหนะ  เป็นเงิน 62,923 บาท ตกลงว่า 2 รายการนี้ซ้ำกันใช่หรือไม่ครับ 

นายชยุตพงษ์  มันห้วย ซ้ำกันครับ ตัดรายการที่ 24. ออกครับ 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ผมอยากจะถามว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะเป็นจำนวนเงินที่มากพอ 
สมาชิกสภาฯ สมควรไม่ทราบว่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับ เป็นรถ EMS ใช่หรือไม่ครับ   
นายชยุตพงษ์  มันห้วย เป็นรถ EMS ครับ คือการดูแลรักษารถ EMS นั้นจะมีรอบการดูแลรักษาครับ เพ่ือ 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  ความพร้อมในการใช้งานครับ ที่ผ่านในเรื่องระบบต่าง ๆในรถ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟ 

ระบบทำความเย็นต่าง ๆ เพราะใช้งานมาหลายปีทำให้มีปัญหาครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ในส่วนตัวผมคิดว่าการใช้จ่ายมากเกินไปครับ ผมขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายการบำรุง 
สมาชิกสภาฯ ซ่อมแซมยานพาหนะด้วยครับ ข้ามไปปี 2561 ก็มีการบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะอีก
 8,160 บาท ครับ ผมขอรายละเอียดด้วยครับ   
นายชยุตพงษ์  มันห้วย ได้ครับ  
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  (แจกเอกสารการรายละเอียดการบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ) 
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นายสุรพล ดวงจิต ท่านอ่ืนมีข้อสงสัยในส่วนของกองสาธารณสุข ประจำปี 2560 หรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หากไม่มี ต่อไปเป็นการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
 2561 กองสาธารณสุข เชิญเหน้าที่ที่รับผิดชอบครับ 
นายชยุตพงษ์  มันห้วย สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองสาธารณสุข ดังนี้ครับ  
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  1.ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานสาธารณสุข  เป็นเงิน 36,000 บาท 

2.ค่าจ้างเหมาจัดขยะตำบลศรีวิชัย  เป็นเงิน 60,000 บาท 
3.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ  เป็นเงิน 8,160 บาท 
4.โครงการวันเอดส์โลก  งบประมาณ 5,000 บาท 
5.โครงการโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ  งบประมาณ 25,000 บาท  
6.ค่าลงทะเบียนในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอปท.  เป็นเงิน 3,900 บาท 
7.จ้างเหมาทำอาหารโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 
19,740 บาท 
8.โครงการโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ งบประมาณ 22,000 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  179,800 บาท 

นายสุรพล ดวงจิต รายการที่  5.โครงการโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ  งบประมาณ 25,000 บาท  
ประธานสภาฯ และ8.โครงการโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ งบประมาณ 22 ,000 บาท เป็นโครงการที่

เหมือนกันช่วยชี้แจงด้วยครับ 
นายชยุตพงษ์  มันห้วย ตัดรายการที่ 8 ออกครับเหลือรายการที่ 5 โครงการโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ   
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  งบประมาณ 25,000 บาท ครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ รายการที่ 7 ของปี 2561 จ้างเหมาทำอาหารโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข 
สมาชิกสภาฯ ปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 19,740 บาท ปี 2560 รายการที่ 8 รายการเดียวกัน 

จ้างเหมาทำอาหารโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 8,540 
บาท อยากถามว่าจำนวนเงินเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 มากพอสมควรครับ จาก ปี 2560 
จำนวนเงิน 8,540 บาท เพิ่มเป็น  19,740 บาท เพิ่มมาเกือบ 20,000 บาทครับ 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง อาจจะเป็นเพราะโครงการ Rex-Ray ของอำเภอที่ต้องทำทุกหมู่บ้านค่ะ เป็นโครงการ 
เลขานุการสภาฯ ในส่วนของอำเภอแต่เราต้องช่วยเสริมค่ะ แต่ละปีก็จะไม่เท่ากันค่ะ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ค่าจ้างเหมาจัดขยะตำบลศรีวิชัย จ่าย 2 เดือนใช่หรือไม่ครับ 
สมาชิกสภาฯ  
นายชยุตพงษ์  มันห้วย ใช่ครับ จ่ายให้ผู้รับเหมา เดือนชนเดือนครับ เดือนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน  
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  60,000 บาทครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของกองสาธารณสุข หรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ - ไม่มี - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณของกองช่างครับ  
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นายวสันต์  ทะกาวิน เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
หัวหน้าฝ่ายโยธา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
 2560 กองช่าง มีทั้งหมด 11 รายการ 
 1.ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 
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 งบประมาณ 37,193 บาท 
2.รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
งบประมาณ 110,000 บาท 
3.ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 28,256 บาท 

 4.ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านแม่ป้อก หมู่ที ่6 
 งบประมาณ 43,661 บาท 
 5.ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านแม่จ๋อง หมู่ที ่7 
 งบประมาณ 33,563 บาท 

6.ซ่อมแซมและขุดเปลี่ยนทางน้ำลำเหมืองศรีวิชัย  บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 และ บ้าน
แม่อีไฮ หมู่ที่ 2 งบประมาณ  201,400 บาท 
7.ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านศรีบุญเรือง  หมู่ที่ 9 
งบประมาณ 286,600 บาท 
8.ก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน   บ้านศรีวิชัย  หมู่ที่ 10 
งบประมาณ 491,600 บาท 
9.ขุดเปลี่ยนทางน้ำลำเหมืองห้วยบง  บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3   
งบประมาณ 32,000 บาท 
10.ซื้อท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 16 ท่อน ม.2 
งบประมาณ 24,000 บาท 
11.ซื้อท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 16 ท่อน และท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อน ม.1 
งบประมาณ 9,500 บาท 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   1,297,773  บาท 
นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของกองช่าง ประจำปี 2560 เชิญครับ  
ประธานสภาฯ ในส่วนของกองช่างปี 2560 เป็นรายการซ่อมแซม มีรายการ 8.ก่อสร้างถนน  คสล. 

ภายในหมู่บ้าน   บ้านศรีวิชัย  หมู่ที่ 10 ที่เป็นการก่อสร้างครับ ต่อไปเป็นการสรุปการ
ใช้จ่ายงบประมาณ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครับ 

นายวสันต์  ทะกาวิน สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองช่าง มีทั้งหมด 8  
หัวหน้าฝ่ายโยธา รายการ 

1.ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 
งบประมาณ 28,140 บาท 
2.ซ่อมแซมถนนลูกรังข้ามลำห้วยอมป๊ากโดยวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม.พร้อมถมดิน
ลูกรังหลังท่อ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9    งบประมาณ 53,500 บาท 
3.ซ่อมแซมบริเวณและถนนสาธารณประโยชน์ด้วยหินคลุก  บ้านห้วยบง  หมู่ที่ 3 
และบ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5  งบประมาณ  89,400  บาท 
4.ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 
งบประมาณ  26,803 บาท 
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5.ซ่อมแซมเสริมผิวถนนลูกรัง   บ้านแม่ป้อกเหนือ  หมู่ที่ 5 
งบประมาณ 79,000 บาท 
6.ซ่อมแซมลำห้วยแม่ป้อก  บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 
งบประมาณ 29,700 
7.ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 
งบประมาณ 25,043 บาท 
8.ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 
งบประมาณ 23,346 บาท 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   354,932  บาท 
นายสุรพล ดวงจิต ปีงบประมาณ 2561 กองช่างได้ดำเนินการ 8 รายการ ท่านสมาชิกฯ  
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของกองช่าง ประจำปี 2561 เชิญครบั 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ผมอยากสอบถามเรื่องหินคลุกครับ เพราะเห็นว่าทางกองช่างได้ชี้แจงมานี้ที่ได้ 
สมาชิกสภาฯ ดำเนินการมาแล้ว จะมีหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ครับ ผมก็เลยอยากจะเรียนถามท่าน

ประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารว่าแล้วหมู่บ้านอ่ืนที่เราได้ปรึกษากันไว้ว่าจะทำ
เหมือนกันทุกหมู่บ้าน ทำทั้ง 2 เขต แต่ตอนนี้ที่เห็นทำมีแค่หมู่ 3 กับหมู่ 5 แล้ว
หมู่บ้านอ่ืนหมู่ 10 หมู่ 11 หมู่ 12 ยังจะดำเนินการอยู่หรือไม่ ขออนุญาตเรียนถาม
ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ฝากทางฝ่ายบริหารชี้แจงครับ  เชิญครับ   
ประธานสภาฯ  
นายประเวศน์ พรมยืน เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม 
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่านครับ ตามท่ีตกลงกันคือจะดำเนินการทั้ง 2 เขต แต่ ณ เวลานี้ที่ทำลงไป

ยังเบิกจ่ายไม่ได้เลยครับ มีปัญหาในการเบิกจ่ายครับ ผมต้องทำการเบิกจ่ายอันเก่าให้
เรียบร้อยก่อนครับ รูปภาพประกอบการเบิกจ่ายก็ไม่พร้อมครับ ช่างต้องการรูปถ่ายใน
การดำเนินงานต่าง ๆ ครับ ท่านสมาชิกฯ ท่านใดได้ติดตามการดำเนินงานก็ขอให้
ถ่ายภาพมาแล้วนำรูปถ่ายมาให้ช่างเก็บไว้เลยครับ เพ่ือป้องกันการสูญหายครับ ถ้า
หากว่าทำการเบิกจ่ายในเขตนี้แล้วเสร็จก็จะดำเนินการในเขตต่อไปครับตามที่เราตกลง
กันไว้ครับ       

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านรองฯประเวศน์ครับ ตามปกติแล้วขั้นตอนในการทำงานนั้น ผมขออนุญาต  
ประธานสภาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่าอันดับแรกสอบถามความต้องการความเดือดร้อนจากพ่ีน้อง

ชาวบ้าน ว่าเดือดร้อนเรื่องใด   จากนั้นแล้วก็ให้ช่างออกสำรวจ ไปดูไปประมาณการ 
เสร็จแล้วถึงจะดำเนินการครับ ครั้งที่แล้วเราอาจจะดำเนินการรวบรัดไปหน่อยจึงทำให้
เกิดปัญหา  รูปถ่ายนั้นปกติแล้วะต้องมี 3 ขั้นตอนครับ ขั้นตอนที่ 1 สภาพก่อน
ดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 2 ขณะทำงาน ขั้นตอนที่ 3 รูปถ่ายเมื่องานดำเนินการแล้วเสร็จ 
จึงนำเรียนที่ประชุมต่อไปเราต้องช่วยกันทำงาน มราบดีว่าทุกท่านมีความหวังดีกับพ่ี
น้องชาวบ้านครับ เรียนเชิญท่านสท.บุญมีครับ  

นางบุญมี มณีขัติย์ อยากจะถามเรื่องซ่อมแซมถนนลูกรงบ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 ถ้าประสานกับผู้ใหญ่ 
สมาชิกสภาฯ บ้านก็ขอให้แจ้งสมาชิกฯ ทราบด้วยค่ะ เพราะบางทีเวลานำลูกรังมาลงสมาชิกฯไม่

ทราบ พอสมาชิกฯไปดูก็ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหา
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ค่ะ ขอฝากว่าถ้าหากมีการดำเนินงานครั้งต่อไปเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือถ้าประสาน
ไปทางผู้ใหญ่บ้านก็ขอให้แจ้งมาทางสมาชิกฯให้ทราบด้วยค่ะ  

นายสุรพล ดวงจิต ในส่วนของการทำงานเราก็ต้องได้พ่ึงพาอาศัยกัน ทั้งปกครองและท้องถิ่นมีการร่วมมือ 
ประธานสภาฯ กันประสานงานกัน ฝากทางฝ่ายบริหารหากดำเนินงานต่าง ๆ ช่วยแจ้งให้สมาชิกฯ  
 รับทราบด้วยครับ เชิญท่านรองฯ ประเวศน์ ครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ครับเรื่องโครงการต่าง ๆ ที่ได้ทำไปแล้วนั้น เราพยายาม 
รองนายกเทศมนตรีฯ แจ้งไปแล้ว ผมได้โทรศัพท์ติดต่อไปยัง สท.บุญมี หลายรอบครับ แต่ไม่สามารถติดต่อได้

ครับ ผมจึงประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ครับ แต่ทุกโครงการที่ทำนั้นทำหลายวัน
ครับ ถ้าเราสนใจกันสักหน่อย อย่างเช่นโครงการเจาะบ่อบาดาลที่บ้านแม่อีไฮ ก็ไม่เห็น
ใครไป บางครั้งผมแจ้งรายละเอียดไปว่าเทศบาลฯดำเนินการอะไรบ้าง การดำเนินการ
ทุกสิ่งทุกอย่างต้องช่วยกันครับ บางครั้งก็ไม่มีใครสนใจ อย่างหมู่ 5 วันนั้นก็มีท่าน สท.
เมืองคำ คนเดียวที่ไปดูครับ ฝากทางท่านประธานสภาฯ ด้วยครับ บางครั้งผมแจ้งเรื่อง
ไปที่ท่านประธานสภาฯ ฝากท่านแจ้งไปยังสมาชิกฯ แล้ วแต่ก็ไม่มีใครสนใจครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านรองฯ ประเวศน์ ครับ ต่อไปเราคงต้องมาปรับการทำงานกันครับ 
ประธานสภาฯ  ท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของกองช่าง หรือไม่ครับ   
 - ไม่มี - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณของกองการศึกษาครับ  
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นางสาวนงคราญ ศรีไทย เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นักวิชาการศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
 2560 กองการศึกษา มีดังนี้ค่ะ 

1.โครงการส่งเสริมประเพณตีักบาตรเทโว   งบประมาณ 30,000 บาท 
2.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ฯ งบประมาณ 50,000 บาท 
3.โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดและอนุสวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดบ้านปาง 
งบประมาณ 65,000 บาท 
4.โครงการวันวิชาการและนิทรรศการ   งบประมาณ 20,000 บาท 
5.โครงการสรงน้ำรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย อารามห้วยน้ำดั้น  
งบประมาณ 25,000 บาท 
6.โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน    งบประมาณ 40,000 บาท 
7.โครงการรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง 17 เมษายน 2560 งบประมาณ 90,000 บาท 
8.โครงการสรงน้ำพระพุทธรูปดอยถ้ำ บ้านแม่จ๋อง งบประมาณ 20,000 บาท 
9.โครงการสรงน้ำรอยพระพุทธบาทบ้านแม่อีไฮ  งบประมาณ 25,000 บาท 
10.โครงการ 139 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย 

 งบประมาณ 65,000 บาท 
 11.โครงการสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านแม่ป้อก   งบประมาณ 25,000 บาท 
 12.โครงการสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านแม่ป้อกใน  งบประมาณ 25,000 บาท 
 13.โครงการห้องเรียนพ่อแม่เพ่ือสุขภาพสานสัมพันธ์ลูกรัก  
 งบประมาณ 20,000 บาท 
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 14.โครงการส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด     งบประมาณ 20,000 บาท 
 15.โครงการฝึกอบรมเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร   งบประมาณ 20,000 บาท 
 16.โครงการฝึกอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย   งบประมาณ 15,000 บาท 
 17.โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 งบประมาณ 40,000 บาท 
 18.โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม      งบประมาณ 30,000 บาท 
 19. โครงการ TO BE NUMBER ONE     งบประมาณ 50,000 บาท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 675,000 บาท 
นายสุรพล ดวงจิต ในส่วนของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 มีทั้งหมด 19 รายการ ท่านใด 
ประธานสภาฯ มีข้อสงสัยในส่วนของกองการศึกษาหรือไม่ครับ หากไม่มีต่อไปเป็นสรุปการใช้จ่าย

งบประมาณกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เชิญครับ  
นางสาวนงคราญ ศรีไทย สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองการศึกษา มีดังนี้ค่ะ 
นักวิชาการศึกษา 1.โครงการส่งเสริมประเพณตีักบาตรเทโว      งบประมาณ 30,000 บาท 
 2.โครงการส่งนักกีฬาเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาหน่วยงานอ่ืน  
 งบประมาณ 50,000 บาท 
 3.โครงการวันเด็กแห่งชาติ         งบประมาณ 100,000 บาท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท 
นายสุรพล ดวงจิต ข้อมูลกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 นั้น คือข้อมูลที่จ่ายจริง ณ วันนี้  
ประธานสภาฯ ยังไมใ่ช่ข้อมูลเบ็ดเสร็จใช่หรือไม่ครับ 
นางสาวนงคราญ ศรีไทย ใช่ค่ะ  
นักวิชาการศึกษา 
นายสุรพล ดวงจิต ในส่วนของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของ 
ประธานสภาฯ กองการศึกษาหรือไม่ครับ  
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ผมจะขอนำเรียนปรึกษาเก่ียวกับโครงการรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมืองครับ พอดีทางผู้ใหญ่ 
สมาชิกสภาฯ บ้านก็มาร่วมประชุมในวันนี้ หัวหน้าฝ่ายกองการศึกษาที่รับผิดชอบก็อยู่ ผมขออนุญาต

ถือโอกาสในวันนี้หารือประเด็นนี้ครับ พอดีโครงการรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง วันที่ 17 
เมษายน  เป็นงานตำบลเราซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการวัดแม่ป้อกและคณะ
ศรัทธาทั้ง 4 หมู่บ้านแล้วนั้น ผมขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางเทศบาลฯ ก็ได้มี
การแบ่งงานกันตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการ ปีนี้ส่วนที่จะต้อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานกับทางเทศบาลฯ คือผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10      
นายบุญส่ง เขื่อนควบ และสท.บุญมี มณีขัติย์ และผมครับ ปีที่ผ่านมาผู้รับผิดชอบคือ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 นายวิสันต์ หล้าแก้ว ทางที่ประชุมก็มีมติว่าทุกปีเราได้ของบประมาณ
จากทางอบจ.แต่ก็ไม่ได้ครับ ปีนี้ก็เลยปรึกษากันว่าจะของบประมาณจากทางเทศบาลที่
เดียว ขอทางเจ้าหน้าที่ช่วยดูรายละเอียดด้วยว่าเราพอจะมีวิธีไหนหรือทำอย่างไรให้
สามารถเบิกเงินให้ได้มากท่ีสุด จะให้จัดขบวนหรือเวทีอย่างไรครับ 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง รูปแบบงานที่วางไว้มีการแสดงอะไรบ้างค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ตามมติที่ประชุมปีนี้ก็เหมือนเดิม คือมีการแสดงดนตรีย้อนยคุ การแสดงซอพ้ืนเมือง  
สมาชิกสภาฯ และมวยครับ    
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ตอนนี้วัดมีงบประมาณเท่าไหร่ค่ะ 
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เลขานุการสภาฯ 
 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ตอนนี้วัดมีงบประมาณ 20,000 บาท และเก็บจากชาวบ้านหลังคาเรือนละ 150  
สมาชิกสภาฯ บาท แต่คิดแล้วเงินก็ยังขาดอีกเยอะอยู่ครับ   
นายสุรพล ดวงจิต ขออนุญาตครับ ในส่วนนี้เป็นรายละเอียดของโครงการให้ทางผู้ประสานงานปรึกษา 
ประธานสภาฯ   ในส่วนของขั้นตอนการทำงาน ดูจากเทศบัญญัติฯ งบประมาณคือ 90,000 บาท ให้

ปรึกษานอกรอบอีกทีครับ 
นางสาวนงคราญ ศรีไทย ขออนุญาตชี้แจง กรณีงานประเพณี ในการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องทำก่อน ต้องลงระบบ 
นักวิชาการศึกษา ก่อน เมื่อก่อนคือทำโครงการแล้วมาลงระบบทีหลัง เพราะฉะนั้นในการประสานงาน 

อย่างเช่นตอนนี้วัดบ้านปางเริ่มงานวันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2561 เพราะฉะนั้นช่วงนี้เรา
ต้องประสานงานกันแล้วค่ะ ในการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างว่ารูปแบบงานจะเป็นอย่างไร 
เรื่องรูปแบบงานขอพูดแบบจริงจังถ้าเบิกตามรูปแบบงานจริง ๆ เจ้าหน้าที่ก็สบายใจ 
ขอชมทางบ้านแม่ป้อกที่ชาวบ้านช่วยกันจัดสถานที่ได้ดี ตามรูปแบบงานที่วางไว้ทำให้
เราเบิกจ่ายเงินได้อย่างสบายใจค่ะ แต่ที่อ่ืนจัดงานออกมายังไม่ตรงตามรูปแบบที่วางไว้ 
ทำให้เจ้าหน้าที่ลำบากในการเบิกจ่าย ณ ตอนนี้ที่ประสานงานมามีวัดห้วยน้ำดันหมู่ 6 
บ้านปางยังไม่ได้ประสานมา ขอสมาชิกฯ แต่ละหมู่บ้านช่วยประสานแต่ละหมู่บ้านด้วย
ว่าแต่ละหมู่บ้านจะจัดงานวันที่อะไร ทางเจ้าหน้าที่จะได้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพ่ือ
ขอเอกสารโครงการ รูปแบบงานต่าง ๆ เพ่ือที่จะมาปรึกษาหารือกันค่ะ และจะได้ขอ
เอกสารเพื่อมาทำจัดซื้อจัดจ้างก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณครับ รับทราบตามนี้ครับ 
ประธานสภาฯ   เลขานุการสภาฯ มีเพ่ิมเติมเชิญครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง สมาชิกฯ เราไม่มีทุกหมู่บ้านเราแบ่งเป็นเขตดีกว่าค่ะ มาช่วยกันอย่างเช่นแม่ป้อก 
เลขานุการสภาฯ สมาชิกฯ เขตนี้ทั้งหมดต้องมา มาปรึกษาหารือมาช่วยกัน บางทีเราปล่อยให้ผู้ใหญ่บ้าน 

ดูแลงานทั้งหมดงานใหญ่ผู้ใหญ่บ้านอาจจะดูแลคนเดียวไม่ไหว เราโดนท้วงตลอด จัด
งานไม่ได้ตามรูปแบบแล้วเบิกเป็นหมื่น ๆ เขาก็จะว่าเราทุจริต ถ้าร่วมแรงร่วมใจกันทั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกฯ กลุ่มแม่บ้าน คิดว่างานจะออกมาดีค่ะ เข้ามาประสานกับทาง
เทศบาลฯ ว่าต้องการรูปแบบงานแบบไหนอย่างไร ให้เจ้าหน้าที่ลงไปทำตรงนั้นทั้งหมด
ไม่ได้เพราะงานประจำเราก็มี แต่เจ้าหน้าที่เราจะเป็นพี่เลี้ยงให้ค่ะ  
 

นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของกองการศึกษา หรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ - ไม่มี -   
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณของสำนักปลัดครับ  
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นางสาวรัชณีย์ กองแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
 2560 สำนักปลัด มีดังนี้ค่ะ 

1.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   เป็นเงิน   13,100 บาท 
2.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   เป็นเงิน   676,430 บาท 
3.ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฯ  เป็นเงิน   16,000  บาท  
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4.ค่าเช่าพื้นที่รับฝากเวปไซต์และโดเมนเนม เป็นเงิน   29,900  บาท  
5.ค่าเลี้ยงรับรอง    เป็นเงิน   18,635  บาท  
6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เป็นเงิน   28,172  บาท 
7.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริ 
งบประมาณ  178,600 บาท 
8.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   เป็นเงิน  20,000  บาท 
9.ค่าวัสดุสำนักงาน    เป็นเงิน  50,000  บาท 
10.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เป็นเงิน  25,700  บาท 
11.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เป็นเงิน  200,000  บาท 
12.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   เป็นเงิน  18,444  บาท 
13.ค่าบรกิารใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  เป็นเงิน  15,033  บาท 
14.เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู  เป็นเงิน  44,000  บาท 
15.เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู  เป็นเงิน  18,000  บาท 
16.เครื่องแฟกซ์    เป็นเงิน  8,990    บาท 
17.เครื่องเคลือบบัตร   เป็นเงิน  5,200    บาท 
18.เครื่องคอมพิวเตอร์   เป็นเงิน  21,950  บาท 
19.เครื่องสำรองไฟ    เป็นเงิน   3,150   บาท 
20.เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด   เป็นเงิน   7,850   บาท 
21.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   เป็นเงิน  18,290  บาท 
22.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือแสงสว่างสายหลัง
สำนักงานเทศบาลฯ เป็นเงิน  143,366.08  บาท    
23.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าเข้าพ้ืนที่การเกษตร

 หมู่ 8  เป็นเงิน  453,826.01  บาท 
24.โครงการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รอบ 1)  งบประมาณ  57,150  บาท 
25.โครงการบำเพ็ญกุศลสวดพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  งบประมาณ  42,450  บาท 
26.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
งบประมาณ  20,000  บาท 
27.โครงการนวดเพ่ือสุขภาพเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2560  
งบประมาณ  11,000 บาท 
28.โครงการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รอบ 2) งบประมาณ  54,450  บาท 
29.โครงการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
งบประมาณ  93,200  บาท 
30.โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน   
งบประมาณ 20,320 บาท 
31.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
งบประมาณ  10,050  บาท 
32.โครงการตำบลศรีวิชัยร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรืองถวายความภักดี 
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งบประมาณ  30,330  บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,353,586.09 บาท 

นายสุรพล ดวงจิต สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2560 สำนักปลัด  
ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของสำนักปลัด ประจำปี 2560 เชิญครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของสำนักปลัดครับ มี 2 รายการ คือรายการที่ 
สมาชิกสภาฯ 2 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เป็นเงิน   676,430 บาท และรายการที่ 7 โครงการ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริ งบประมาณ  178,600 บาท 
2 รายการนี้เม็ดเงินค่อนข้างสูง แต่รายละเอียดที่ได้ให้สมาชิกฯ ดูน้อยมาก ผมอยากจะ
ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายของค่าจ้างเหมาบริการครับ 

นางสาวรัชณีย์ กองแก้ว เม็ดเงินที่ค่อนข้างสูงของค่าจ้างเหมาบริการ เนื่องจากเป็นค่าจ้างเหมาบริการของ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ลูกจ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างเหมาอยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดค่ะ คนละ 9,000 บาท

ต่อเดือน ทั้งหมด 4 คนค่ะ ลูกจ้างเหมาในงานป้องกันฯก็อยู่ในค่าใช้จ่ายของสานักปลัด
ค่ะ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เวลาหน่วยงานอ่ืนมาขอใช้บริการต่าง ๆ เราก็ต้อง
ให้บริการกับชาวบ้านค่ะ  

นายสุรพล ดวงจิต ขอรายละเอียด ของค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 676,430 บาท ว่ามีรายละเอียด 
ประธานสภาฯ ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับ รายการที่ 7 ท่านสท.นิรันดร์ มีข้อสงสัยเรื่องใดครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ รายการที่ 7 ผมไม่มีข้อสงสัยเรื่องค่าใช้จ่าย แต่อยากสอบถามว่าไปดูงานที่ไหน กลุ่ม 
สมาชิกสภาฯ ไหนไปครับ  
นางสาวรัชณีย์ กองแก้ว รายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของสำนักปลัด มีดังนี้ค่ะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 1.ค้าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่เทศบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบการถวายความอาลัย 

จัดซื้อผ้าขาวดำ เครื่องทองน้อย พระบรมรูป โต๊ะหมู่บูชา   เป็นเงิน 40,000 บาท 
2.ค้าจ้างพนักงาน 4 คน คนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 432,000  บาท 
3.ค่าซ่อมรถยนต์ มาสด้า  เป็นเงิน  20,290  บาท 
4. ค่าซ่อมรถยนต์ อีซูซุ  เป็นเงิน  35,600  บาท 
5.ค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง 2 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท 
6.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 91,110 บาท 
7.ค่าจัดทำป้ายไวนิลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  เป็นเงิน 1,200 บาท 
8.ค่าเข้าเล่มแผนสี่ปี  เป็นเงิน 1,950 บาท 
9.ค่าจัดโต๊ะหมู่บูชา  เป็นเงิน 3,000 บาท 
10.ค่าทำป้ายคัดเอ้าท์วันแม่แห่งชาติ  เป็นเงิน 17,100 บาท 
11.ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน 15,490 บาท 
12.ค่าจัดทำตรายาง  เป็นเงิน 2,190 บาท 
13.ค้างจ้างเหมาสูบส้วม  เป็นเงิน 6,500 บาท 
14.ค่าจ้างเหมาทำป้ายพระบรมรูปฯ  เป็นเงิน 7,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  676,430  บาท 

 รายละเอียดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริ ดังนี้ค่ะ 
 - กิจกรรม สถานที่ดำเนินการ 

1.จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
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2.เดินทางเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกรุงเทพมหานคร 
3.ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
4.ศึกษาดูงานศูนย์พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
- เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน จำนวน 50 
คน 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริ 
ดังนี้ค่ะ 
1.ค่าจ้างเหมารถบัส วันที่ 4-8 เมษายน 2560 จำนวน 5 วัน  
เป็นเงิน 95,000 บาท 
2.ค่าห้องพัก 25 ห้อง ๆ ละ 750 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท 
3.ค่าวิทยากรสำหรับการศึกษาดูงาน นวน 2 แห่ง เป็นเงิน 1,200 บาท 
4.ค่าอาหาร 10 มื้อ ๆ ละ 40,000 บาท 
5.ค่าของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน เป็นเงิน 1,000 บาท 
6.ค่าใช้จ่ายวันฝึกอบรม  
- ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าป้ายโครงการอบรม เป็นเงิน 500 บาท 
- ค่าวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ เป็นเงิน 600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  179,800  บาท 

นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของสำนักปลัด หรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ - ไม่มี -   
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560-2561ของ 
ประธานสภาฯ กองคลังครับ เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงครับ 
นางอรชร  สมพงษ ์ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ผอ.กองคลัง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
 2560 กองคลัง  มีดังนี้ค่ะ 

1.ค่าเช่าบ้าน   เป็นเงิน 19,300 บาท 
2.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เป็นเงิน 30,900 บาท 
3.ค่าจ้างเหมาบริการ   เป็นเงิน 140,413.90 บาท 
4.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  เป็นเงิน 50,000 บาท 
5.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เป็นเงิน 80,000 บาท 
6.จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  เป็นเงิน 72,720 บาท 
7.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน 24,854 บาท 
8.ค่าไฟฟ้าสำนักงาน   เป็นเงิน 246,815.12 บาท 
9.ค่าโทรศัพท์สำนักงาน  เป็นเงิน  3,686.15 บาท 
10.ค่าไปรษณีย์   เป็นเงิน    2,000 บาท 
11.ค่าบริการอินเตอร์เน็ต  เป็นเงิน  45,103.71 บาท 
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12.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ เป็นเงิน    9,000 บาท 
13.จัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดเช็ค  เป็นเงิน  32,500 บาท 
14.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร ์  เป็นเงิน    9,870 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  767,162.88 บาท 
 

นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 หรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เท่าที่ดูก็จะมีในส่วนของจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 บาท จัดซื้อวัสดุงาน

บ้านงานครัวของสำนักปลัดก็มีการใช้จ่าย 20,000 บาท จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จะมีการใช้จ่ายทุกกองหรืออย่างไรครับ เฉพาะสองกองนี้ค่าใช้จ่ายเป็นแสนแล้วครับ 

นางอรชร  สมพงษ ์ ในส่วนของวัสดุงานบ้านงานครัวเราตั้งไว้เกือบทุกกองค่ะ การใช้จ่ายใช้ทั้งสำนักงาน  
ผอ.กองคลัง ทั้งห้องประชุมด้วยค่ะ ถ้าเราใช้ของสำนักปลัดหมดก่อนแล้วถึงจะไปใช้ของกองคลังให้

เสร็จไปเป็นกองค่ะ ที่ผ่านมาก็จะมีงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 
(100วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเรา
ต้องจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ิมหลายรายการค่ะ งบประมาณกองคลังค่อนข้างจะ
สูงค่ะ 

นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ ผมมีข้อสงสัยตรงค่าบริการอินเตอร์เน็ตมี 2 รายการ การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตสำนัก 
สมาชิกสภาฯ ปลัดมีอยู่  15,000 บาท กองคลังมีอยู่  45,103.71 บาท ไม่ทราบว่าระบบ

อินเตอร์เน็ตมีก่ีจุดครับ 
นางอรชร  สมพงษ ์ ในส่วนของสำนักปลัดเป็นค่าเช่าเว็ปไซต์ค่าดูแลระบบค่ะ ในส่วนของกองคลังเป็นใบ  
ผอ.กองคลัง แจ้งหนี้จากทีโอทีค่ะว่าเราใช้แต่ละเดือนกี่บาท ตัวนี้เป็นยอดประมวลผลออกมาของทั้ง

ปีค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 หรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ หากไม่มี ต่อไปเป็นการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561ของ

กองคลังครับ 
นางอรชร  สมพงษ ์ ของปี 2561 ผ่านมาไม่ก่ีเดือนจึงไม่ได้นำรายละเอียดมาค่ะ 
ผอ.กองคลัง   
นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของสำนักปลัด หรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ - ไม่มี -   
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560-2561ของ 
ประธานสภาฯ แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นายณภัทร วิวันชัย เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นักพัฒนาชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
 2560 แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ มีดังนี้ครับ 

1.โครงการนวดแผนไทย   งบประมาณ 25,000 บาท 
2.โครงการสนับสนุนอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส งบประมาณ 40,000 บาท 
3.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเชต 1  งบประมาณ 14,800 บาท 
4.โครงการวันสตรีสากล   งบประมาณ 26,000 บาท 
5.โครงการวันผู้สูงอายุ   งบประมาณ 92,600 บาท 
6.โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  งบประมาณ 12,500 บาท 
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7.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   เป็นเงิน        8,140  บาท 
8.จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 ตู้ เป็นเงิน       13,700 บาท 
9.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง   เป็นเงิน         8,600 บาท 
10.จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจกเตอร์ เป็นเงิน       26,900 บาท 
11.จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง  เป็นเงิน       11,700 บาท 
12.จัดซื้อชุดขยายเสียง   เป็นเงิน       10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 289,940 บาท 

นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของแผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ 2560 หรือไม่ครับ หากไม่มีต่อไปเป็นการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ 2561ของแผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ครับ 
นายณภัทร วิวันชัย ในส่วนแผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2561 มีโครงการเยาวชน 
นักพัฒนาชุมชน สืบทอดฯศาสนาภาษาถิ่นตั๋วเมือง ระยะเวลา 5 วัน งบประมาณ 18,000 บาท

รายการเดียวครับ ส่วนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 
 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   เป็นเงิน 10,347,700 บาท 
 2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ   เป็นเงิน   3,942,400 บาท 
 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เป็นเงิน      177,000 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,467,100 บาท 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของแผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ 2561 หรือไม่ครับ  
 -ไม่มี- 
นายสุรพล ดวงจิต ตอนนี้ทุกกองก็ได้ทำการชี้แจงสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560  
ประธานสภาฯ และประจำปี งบประมาณ 2561 เสร็จสิ้นแล้วครับ เนื่องจากมีเวลาในการศึกษาไม่

มาก  หากมีข้อสงสัยอย่างไรเราค่อยนำไปสู่การประชุมครั้งต่อไปครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นการสรุปผลรายรับรายจ่าย สิ้นสุด เดือนมกราคม 2561 
ประธานสภาฯ นำมาบรรจุในวาระการประชุมเพ่ือให้ทราบว่าตั้งแต่ในไตรมาสที่ 1 มีงบประมาณเข้า

มามากน้อยเท่าใดครับ ใช้จ่ายอะไรไปบ้าง จำนวนเงินคงเหลือเท่าใด ณ ปัจจุบัน ครับ 
 ชี้แจงตามเอกสารที่แจกครับ 
นางอรชร  สมพงษ ์ สรุปผลรายรับรายจ่าย สิ้นสุด เดือนมกราคม 2561  
ผอ.กองคลัง รายรับ-รายจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 

รายรับทั้งหมด 24,735,410.85 บาท  
 รายจ่ายทั้งหมด 19,588,935.40 บาท 
 เป็นรายจ่ายตามเทศบัญญัติฯอยู่ 13,076,958.65 บาท 

ยอดรับหักจ่ายจริง ๆ คือ เงินที่เหลือในบัญชีทั้งหมด 8,495,494.03 บาท  
ของทั้งปีงบประมาณ 2561 ค่ะ 
ณ ตอนนี้รับหักจ่ายของเราติดลบ 306,739.87 บาท 

นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของสรุปผลรายรับรายจ่าย สิ้นสุด เดือนมกราคม  
ประธานสภาฯ 2561 หรือไม่ครับ  ขออนุญาตสอบถามตั้งแต่หน้าแรก เงินฝากธนาคารคือยอดเงินที่

ฝาก ณ วันนี้ใช่หรือไม่ครับ  
นางอรชร  สมพงษ ์ ใช่ค่ะ ยอดถึงวันที่ 31 มกราคม ค่ะ  
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ผอ.กองคลัง  
 
 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ผมขออนุญาตสอบถามจำนวนเงินที่สามารถนำไปใช้ได้จริงครับ ที่ทางฝ่ายบริหาร 
สมาชิกสภาฯ สามารถนำไปดำเนินการใช้จ่ายได้เลยครับ มีเงินสะสมหกล้านเจ็ด เงินสำรองเงินสะสม

สองล้านหก ตอนนี้มีเงินอุดหนุนเข้ามายี่สิบสองล้านบาท ใช้จ่ายจริงสิบห้าล้านบาท 
คงเหลือที่จะสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจโอนเลือกทำอยู่แปดล้าน
กว่าบาทครับ เข้าใจตรงกันว่าตอนนี้เงินสะสมมีหกล้านเจ็ด เงินสำรองเงินสะสมสอง
ล้านหก เงินเข้ามาแล้วยี่สิบสองล้านบาท ใช้จ่ายจริงสิบห้าล้านบาท เหลือที่จะนำไป
ดำเนินการแปดล้านกว่าบาท ใช่หรือไม่ครับ 

นางอรชร  สมพงษ ์ ใช่ค่ะ ประมาณนี้ค่ะ  
ผอ.กองคลัง  
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ในเมื่อเงินเข้ามามีอยู่แปดล้านกว่าบาท ผมก็อยากจะถามว่าเราจะเริ่มดำเนินการ

โครงสร้าง 
สมาชิกสภาฯ พ้ืนฐานได้หรือยังครับ   
นางอรชร  สมพงษ ์ ในส่วนของเงินแปดล้านกว่าบาทนี้ มีหลายส่วน เป็นเงินเบี้ยยังชีพต่าง ๆ ที่โอนมาให้  
ผอ.กองคลัง ล่วงหน้า เงินภาษีจัดสรร หลายอย่างรวมกันในเงินส่วนนี้ค่ะ แต่ถ้าเราจะใช้ในส่วนของ

เงินสะสมเราก็ต้องใช้ระเบียบของเงินสะสมค่ะ ตอนนี้กำลังไตรมาสที่ 2 ปีนี้การใช้
งบประมาณของเราควรระวัง ๆ ไว้ก่อน ขอเป็นประมาณไตรมาสที่ 3 ดีกว่าค่ะ 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ พูดตรง ๆ ครับ ตอนนี้เงินก็เข้ามาแล้ว พวกผมก็ทำงานมาจะ 4 ปีแล้ว เหลือเวลาอีก  
สมาชิกสภาฯ 2 เดือนจะหมดวาระแล้ว ถ้าอันไหนที่ทำได้ก็อยากทำ ตอนนี้เหลือหมู่ 6 ก็ยังไม่ได้ทำ 

หมู่ 1 ก็ยังไม่ได้ทำครับ ถ้าเงินไม่มีก็ไม่ว่าครับ แต่ตอนนี้เงินเข้าแล้ว สมาขิกทุกท่านก็
อยากจะทำให้ชาวบ้านครับ อยากจะให้ผอ.คลังสรุปมาเลยว่าตอนนี้เรามีเงินที่จะ
สามารถใช้ดำเนินโครงการเท่าใด และจะสามารถทำโครงการได้เลยหรือไม่ครับ 

นางอรชร  สมพงษ ์ ในส่วนของเงินรับหักจ่ายตัวนี้ จะขอปรึกษาทางคณะผู้บริหาร ทางปลัดอีกทีค่ะ  
ผอ.กองคลัง แล้วจะทำค่าใช้จ่ายกับรายรับทั้งหมดมาปรึกษาหารือกัน แล้วจะได้นำเรียนยังสภาฯว่า

จะพอเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะทำโครงสร้างพ้ืนฐานสักโครงการค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต ขออนุญาตเรียนถามว่าจะใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนครับ เราจะได้รับรู้รับทราบ 
ประธานสภาฯ พร้อมกัน อาจจะกำหนดประชุมเลยเพื่อที่จะได้มารับฟังคำชี้แจงเหมือนกันครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ อันที่จริงตอนนี้เงินมีแล้ว แต่อยู่ที่คณะบริหารและเจ้าหน้าที่จะทำหรือไม่ครับ  
สมาชิกสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต ตอนนี้เหลือ 2 โครงการ คือหมู่ 1 หมู่ 6 น่าจะทำทั้ง 2  
ประธานสภาฯ งบประมาณล้านกว่า ให้ทางเจ้าหน้าที่ปรึกษากันว่าจะดำเนินการได้เม่ือใดครับ 
 ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็แจ้งมาเพ่ือที่จะได้เปิดประชุมครั้งต่อไปครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต เมื่อสักครู่ได้เกริ่นเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม สภาฯได้เห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสมใน 
ประธานสภาฯ การซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกและในส่วนของเงินที่กต้องกันไว้ 25 เปอร์เซ็นต์ตาม

ระเบียบที่แจ้งมา ซึ่งในช่วงนี้เงินเข้ามาแล้วคงไม่กระทบในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
สามารถทำได้เลยหรือไม่ครับ 

นางอรชร  สมพงษ ์ ในส่วนของเงินสะสมเป็นเรื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆมา มติที่ประชุมสภาฯมีมติ   
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ผอ.กองคลัง จ่ายขาดเงินสะสมเป็นลูกรัง ใช้งบประมาณอยู่ หนึ่งล้านแปดแสนกว่าบาท ทางงาน
พัสดุได้ประกาศไปแล้ว ลงระบบอีจีพี เมื่อวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ คือเราลงระบบอี
จีพีต้องเข้าใจว่าเราลงกรมบัญชีกลางเป็นเอกสารเผยแพร่ ผู้รับจ้างใครจะซื้อหรือไม่ซื้อ
ทุกคนมีสิทธิเหมือนกัน ผู้ รับจ้างที่จะมาซื้อต้องเป็นผู้ค้าภาครัฐที่ลงระบบกับ
กรมบัญชีกลางถึงจะมาซื้อกับเราได้ตามระเบียบพัสดุใหม่ค่ะ ดำเนินการแล้วค่ะ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรื่องฝายศรีวิชัยครับ ชาวบ้านขอจัดซื้อไดนาโม 2 ลูกครับ ผมเสนอให้เราซื้อแล้วให้
สมาชิกสภาฯ หมู่บ้านทำเรื่องยืมครับ ตอนนี้ทางหมู่บ้านได้ทำหนังสือมาถึงนายกฯ แล้วครับ  

ขอกระสอบทราย 3,000 ใบ และซ่อมแซมประตูน้ำห้วยแม่อีไฮ เนื่องจากน้ำไม่
สามารถไหลผ่านได้ ช่างได้ลงไปสำรวจดูแล้วครับ  ผมก็เลยให้คนดูแลเหมืองฝายทำ
หนังสือถึงนายกฯ ก่อนครับ ฝากไว้ 3 เรื่องครับ 

นายสุรพล ดวงจิต เรียนถามไปยังฝ่ายบริหารเรื่องท่ีท่านสท.สมนึก ขอจัดซื้อไดนาโมเพ่ือเป็นการแก้ไข 
ประธานสภาฯ ปัญหาภัยแล้ง กระสอบทรายเพ่ือซ่อมแซมประตูน้ำ ขออนุญาตเรียนถามฝ่ายบริหารว่า

สามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่ครับ หากทำได้จะใช้งบประมาณในส่วนไหนเพ่ือ
ดำเนินการครับ 

นายสมยศ กันทะวัง รายละเอียดที่ท่านสท.สมนึกได้ถามเมื่อสักครู่เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เมื่อ 
นายกเทศมนตรีฯ วานผมได้ประชุมกับป้องกันจังหวัดและทางอำเภอ  การใช้งบประมาณในการ

ช่วยเหลือเพ่ือป้องกันภัยแล้ง ในส่วนขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงินป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยนั้น ซึ่งเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีระเบียบตามคำสั่ง
ใหม่ ณ ตอนนี้การใช้จ่ายเงินแม้แต่ของเทศบาลและของจังหวัดครับ เราต้องตั้ง
คณะกรรมการในส่วนของท้องถิ่น มีคณะกรรมการท้องถิ่นคือตำบลเรา เพ่ือรับเรื่อง
ต่าง ๆ รวมถึงการประชุมต่าง ๆ ในคณะกรรมการในส่วนตำบลก็จะประกอบด้ วย 
นายกเทศมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอ เกษตรอำเภอ ในส่วน
ประชาคมที่เราส่งชื่อไปเป็นผู้ใหญ่บ้าน 3 หมู่บ้าน มาจากผู้แทนประชาคม   คือ    
นายสงัด  ชัยแสน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7     นายประสิทธิ์ สุยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8    และ
นายสนั่น อุตมะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ทุกขั้นตอนจะต้องมีการประชุมพิจารณา ในส่วน
โครงการต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากที่อยู่ในแผนฯ อย่างที่ท่านสท.สมนึกได้แจ้งที่ประชุม 
การจัดซื้อไดนาโม อย่างน้อยจะต้องอยู่ในแผนฯหรือตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ  เพราะไม่ใช่
การซ่อมแซมครับ ดังนั้นในเมื่อปัญหาเกิดขึ้น จากที่ผมได้ เข้าร่วมประชุมกับทาง
ป้องกันจังหวัดมาสิ่งแรกที่เราจะทำได้เลย คือ 1.ค่าน้ำมัน ฝายบ้านปางศรีวิชัยกลุ่มลูก
เหมืองฝายส่วนมากจะมีเครื่องสูบน้ำ สามารถมาขอค่าน้ำมันเพ่ือสูบน้ำได้ ถ้าเราแบบนี้
จะสามารถขอค่าน้ำมันมาให้ชาวบ้านได้ครับ เท่าที่ผมได้คุยกับชาวบ้านเรื่องการใช้
เครื่องสูบน้ำเครื่องใหญ่แบบชลประทาน แบบนั้นชาวบ้านไม่อยากได้ครับ เพราะสูบน้ำ
มากทำให้น้ำหน้าฝายแห้งเร็วครับ 2.กระสอบทราย 3.รถบรรทุกน้ำพร้อมคนขับ และ
น้ำมัน จะได้ตระเวนส่งน้ำให้ชาวบ้านครับ  บางหมู่บ้านพอถึงหน้าแล้งน้ำอุปโภค
บริโภคไม่เพียงพอครับ 3 อย่างที่ผมเสนอนี้จะง่ายและเร็วกว่าที่เราจะทำเรื่องเสนอ
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เป็นการก่อสร้างหรือจัดซื้อครับ แต่ก็ต้องผ่านคณะกรรมการตำบลครับ เสนอ
คณะกรรมการอำเภอ และคณะกรรมการจังหวัดต่อไปครับ 

 
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านนายกฯที่ได้มาชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอที่ประชุม เรียนเชิญครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน ขออนุญาตครับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ขอกระสอบจำนวนมากเกินที่เราขอกับทางอบจ.ครับ 
รองนายกฯ เราได้ประสานกับทางอบจ.ไปแล้วจำนวน 500 ใบครับ เพราะฝายแต่ละฝายใช้ 

กระสอบทราย 500 ใบครับ โควตามี 4,000 ใบ มีหมู่ 5 กับหมู่ 12 ที่จะกั้นลำน้ำลี้
หมู่ละ 1,000 ใบครับ 

นายสมยศ กันทะวัง ที่ท่านรองฯประเวศน์กล่าวเป็นกระสอบทรายของอบจ.ครับ ส่วนที่ผมเสนอนั้นเป็นของ 
นายกเทศมนตรีฯ ป้องกันฯจังหวัดครับ ใช้งบประมาณคนละตัวครับแต่เราเราก็ช่วยกันประสานงานครับ 
นายสุรพล ดวงจิต สรุป เราจะได้กระสอบทรายจากอบจ.ฝายละ 500 ใบ ส่วนหมู่ 5 กับหมู่ 12 หมู่ละ  
ประธานสภาฯ 1,000 ใบ ท่านนายกฯจะประสานกับทางจังหวัดอีกทางหนึ่ง เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหา

ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับ 
นายสมยศ กันทะวัง อยากจะให้แต่ละหมู่บ้านประสานมาว่าแต่ละหมู่บ้านมีความจำเป็นที่จะใช้กระสอบ 
นายกเทศมนตรีฯ จำนวนเท่าใดครับ จะได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมมีเรื่องสอบถามสามถึงสี่เรื่องครับ เรื่องแรกครับ 

โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย จะดำเนินการเมื่อใดครับ เพราะ
ตอนนี้ก็เข้าฤดูร้อนเมื่อวันก่อนมีการประชุมชาวบ้านก็บ่นว่าร้อนครับ  

นายสุรพล ดวงจิต ขออนุญาตครับ ชี้แจงให้เสร็จทีละเรื่องดีกว่าครับ เรื่องโครงการปรับปรุงหอประชุม 
ประธานสภาฯ เทศบาลตำบลศรีวิชัยให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ชี้แจงเรื่องโครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย คุยกันเมื่อสักครู่ว่าน่าจะ 
เลขานุการสภาฯ ทำถนนก่อนค่ะ เงินเข้ามาไตรมาสแรกน่าจะนำไปทำถนนเพราะถนนมีความจำเป็น

เร่งด่วนมากกว่าค่ะ จะทำหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้เพราะเงินเราไม่พอค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต ขออนุญาตครับ เรื่องถนนเราเคยหารือกันเกือบ 4 ปีแล้ว ยังไม่ไปถึงไหนเลยครับ  
ประธานสภาฯ เหลืออีก 2 หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ทำ เราทำถนนให้ครบทุกหมู่บ้านก่อนดีกว่าครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องต่อไป เชิญท่านสท.สุพน์ ตาสุยะครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรื่องสะพานหมู่ 1 ตรงข้างบ้านนายเมือง อุปละกุล ผมได้เสนอท่ีประชุมหลายครั้งแล้ว  
สมาชิกสภาฯ ครับ ไม่ทราบว่าทางคณะบริหารจะให้ดำเนินการเมื่อไหร่ครับ  
 
นายประเวศน์ พรมยืน สะพานหมู่ 1 เราได้แจ้งประสบอุทกภัยไปแล้ว เบื้องต้นเราได้แจ้งว่าน้ำแห้งแล้ว ถ้า 
รองนายกฯ สามารถเข้าดำเนินการได้ สมาชิกก็ทำเรื่องมาเลยครับ เพ่ือที่จะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ

ต่อไปครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านรองฯประเวศน์ ครับที่ได้ชี้แจงครับ การดำเนินการก็ต้องไปเป็นไปตาม  
ประธานสภาฯ ขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้องโดยอิงระเบียบครับ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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นายสุรพล ดวงจิต  เรื่องต่อไปครับ เชิญท่านสท.สุพน์ ตาสุยะครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรื่องถนนต่อจากบ้านครูบาฯครับ ถามท่านนายกฯ ว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบครับ  
สมาชิกสภาฯ ตอนนี้ไม่ทราบต้นสายปลายเหตุเลยครับ คงต้องเป็นถนนลูกรังต่อไปครับ ขอท่าน

นายกฯประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยครับ เพราะโดยภาพรวมเป็นวัดครู
บาเจ้าฯ สภาพไม่น่าจะอยู่ในบริเวณของวัดครูบาเจ้าฯ ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปที่
ได้มาเท่ียวชมมาเห็นก็ติทางเทศบาลเราครับ 

นายประเวศน์ พรมยืน ถนนจากสะพานไปหาที่สามแยกเป็นงบประมาณของสส.ครับ เราเคยได้งบประมาณมา  
รองนายกฯ สองล้านสี่ หาหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้ เพราะไม่อยู่ในสารระบบของกรมทางหลวง

ชนบท ไปดูในทะเบียนของกรมทางหลวงฯก็ไม่มี ของเราก็ไม่มี งบประมาณตัวนี้เลยตก
ไปครับ มีทางเดียวที่จะเข้าดำเนินการได้คือใช้งบเทศบาลครับ ปีงบประมาณต่อไปคง
ต้องนำเข้าในเทศบัญญัติฯครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านรองฯประเวศน์ ครับที่ได้ชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต  เรื่องต่อไปครับ เชิญท่านสท.สุพน์ ตาสุยะครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรื่องคนงานที่ดูแลบ้านครูบาเจ้าฯครับ ขอทางเทศบาลหามาช่วยอีกหนึ่งคน เพราะทาง 
สมาชิกสภาฯ อำเภอจ้างมาหนึ่งคน ฝากทางท่านนายกฯด้วยครับ เรื่องสุดท้ายฝากถามท่านนายยกฯ

ครับ คือเท่าที่ผมได้ปรึกษากับทางผอ.โรงเรียนบ้านปางและผอ.โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 
ทางผอ.บอกว่าหากท่านนายกฯจะตั้งโรงเรียนอนุบาล ก็ไม่อยากให้ตั้งครับ เพราะ
กระทบกับจำนวนเด็กนักเรียนที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนครับ ผอ.กล่าวว่าเปิดเป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯแบบนี้ก็ดีแล้วครับ ทางผอ.ขอให้นายกฯไม่เปิดโรงเรียนอนุบาลครับ 

นายสมยศ กันทะวัง เรื่องโรงเรียนอนุบาลนั้น คือตอนนี้เทศบาลเรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนนักเรียนมี 
นายกเทศมนตรีฯ ประมาณ 160 คน ผมได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมดแล้วครับ ประมาณ

เดือนที่ผ่านมา เรื่องแนวทางของโรงเรียนที่จะเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเราเปิดรับเด็กอายุตั้งแต่หนึ่งขวบครึ่ง สองขวบ สามขวบ ตั้งแต่สี่ขวบก็จะ
ไปเข้าอนุบาลที่โรงเรียนครับ แต่แนวทางที่ได้หารือกันคือ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ป้อกไม่
เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับ เพราะถ้าทางโรงเรียนแม่ป้อกเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็จะ
กระทบกับศูนย์เด็กฯเรา เพราะเด็กบางส่วนก็จะไปเข้าเรียนที่โรงเรียน สำหรับโรงเรียน
บ้านแม่ป้อกเราได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ   ส่วนโรงเรียนบ้านปางนั้น   
ผอ.ณัฐวุฒิขอเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากอยากเพ่ิมจำนวนนักเรียนให้เพ่ิมมากข้ึน 
เพราะจำนวนนักเรียนมีน้อยครับ สรุปเรื่องการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านแม่ป้อกไม่เปิด โรงเรียนบ้านปางขอเปิด โรงเรียนบ้านห้วยบงไม่เปิด  
โรงเรียนบ้านแม่ป้อกในไม่เปิดครับ ว่าขอเปิดนี้อยู่ระหว่างในการหารือกันครับ ทาง
โรงเรียนก็กลัวเราจะเปิดอนุบาลครับ ยกตัวอย่าง เทศบาลเวียงหนองล่อง วังผาง ทุ่ง
หัวช้าง นักเรียนในโรงเรียนลดลง โรงเรียนเงียบเลยครับ แต่ ณ วันนี้ผมก็ถือโอกาสนำ
เรียนทุกท่านเทศบาลเรายังไม่พร้อมที่จะเปิดอนุบาลครับ เราจะทำในส่วนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเราให้ดีที่สุดครับ แต่อนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับ 
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เนื่องจากตอนนี้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนสามารถเปิดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้แล้วครับ เป็นสิทธิของชาวบ้านครับที่จะพาบุตรหลานเข้าเรียนที่ไหนก็ได้ตาม
ความสะดวก และความพึงพอใจครับ ผมได้ประชาสัมพันธ์เน้นมาตลอดครับว่าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเรา ให้เรียนฟรี มีรถบริการรับส่งฟรี ทำพรบ.ให้ฟรี ครูของ
เราจบปฐมวัยจบสายตรงครับ ครูของเรามีคุณภาพครับ ส่วนโรงเรียนอาจจ้างครูที่ไม่ได้
จบปฐมวัยมาสอน เราต้องเน้นประสิทธิภาพครูของเทศบาลเราครับ ชาวบ้านก็จะ
พิจารณาเลือกเองครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านนายกฯที่ได้ชี้แจงครับ คือโรงเรียนบ้านปางเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  
ประธานสภาฯ จำนวนนักเรียนมากกว่า 120 คน หากต่ำกว่า 120 คน ก็จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ก็

น่าเห็นใจครับ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องอ่ืนสมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอครับ  เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ผมอยากสอบถามเรื่องเก่ียวกับถนนตรงแยกบ้านผู้ช่วยนิดครับ ผมนำเข้าสภาฯหลาย 
สมาชิกสภาฯ รอบ ท่านนายกฯก็เห็นใจให้ช่างลงไปสำรวจประมาณการออกมาแล้วประมาณห้าหมื่น

กว่าบาท ผมก็ก็ได้ติดตามผมได้ถามท่านปลัดว่าจะดำเนินการได้เมื่อไหร่ ท่านปลัดบอก
ว่าโครงการตก ท่านนายกฯบอกว่ากลัวชาวบ้านไม่เข้าใจกัน ถ้าจะทำได้ก็ให้ไปหา
รายชื่อมา ผมก็ได้หารือกับชาวบ้านว่าหากเทศบาลดำเนินการไปแล้วจะมีปัญหากัน
หรือไม่ ชาวบ้านที่ได้ใช้ประโยชน์เส้นทางนั้นก็บอกไม่มีปัญหา นายกฯบอกว่าถ้าอย่าง
นั้นให้ชาวบ้านเซ็นต์ชื่อมาเลย ผมก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนำมายื่นนายกฯ และถาม
ท่านรองฯประเวศน์ ว่าตอนนี้เรื่องเป็นอย่างไรเพราะชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้ อน
ครับ เพราะตรงนั้นเป็นทางแยก ท่านรองฯประเวศน์ก็บอกว่าถ้าไม่ได้วิธีนี้ก็แก้ปัญหา
คือเอายางมะตอยมาสักสองลำ ผมก็มาตามท่านรองฯประเวศน์อีกสองสามรอบก็ไม่ได้
ผัดวันประกันพรุ่งครับ ด้วยความเคารพครับผมก็รอมานานแล้วจะหมดสมัยแล้วครับ 
ผมไม่อยากให้ค้างคาในใจ วันนี้มีโอกาสก็อยากจะถามอีกครั้งหนึ่งท่านพอจะกรุณาให้
ความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้หรือไม่ครับ ผมต้องการคำตอบ
วันนี้ครับ ถ้าไม่ได้ผมก็ต้องพาชาวบ้านไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนครับ 
เพราะมีความจำเป็นมากครับ ชาวบ้านเดือดร้อนและถามผมมาตลอด ท่านนายกฯไปที่
ไหนก็รับปากกับชาวบ้าน ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับ ถ้างบประมาณเรามีผมขอความ
เมตตาชาวบ้านด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต เชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมยศ กันทะวัง ถนนตรงนั้นช่วงหน้าฝนน้ำจะท่วมขังจะมีปัญหาช่วงหนาฝน แต่ตอนนี้น้ำแห้งแล้ว วัน 
นายกเทศมนตรีฯ ก่อนผมกับช่างได้ผ่านไปทางนั้น ผมคิดว่าข้างล่างเป็นคอนกรีตถ้าเรานำยางมะตอยลง 

ยางมะตอยที่เรานำไปใส่ไม่ได้อัด ถ้าเป็นแบบแอสฟัลติกมันติดเลย แต่ถ้าเรานำไปลง
เป็นแบบกระสอบลงไปวางบนคอนกรีต ถ้ารถเหยียบก็จะแตกแล้วก็จะเป็นฝุ่นอีกครับ 
เพราะไม่ได้อัดครับ มันจะเกิดปัญหาตามมาอีกครับ การแก้ไขผมคิดว่าถ้าชาวบ้านยอม
เปิดทางให้มีทางระบายน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมขังครับ งบประมาณเรามีไม่มากปัญหาจุดอ่ืน
ในตำบลเรามีมากกว่านี้ ถนนสัญจรไปมาไม่ได้ เหมืองขาด ผมต้องจัดการปัญหาที่
เร่งด่วนก่อน ผมต้องมีบรรทัดฐานในการดำเนินงานครับ หากท่านจะพาชาวบ้านไปขอ
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ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นนั้นเป็นสิทธิของท่านครับ ในงบประมาณจำนวนนี้ผม
ต้องดูถึงความจำเป็นเร่งด่วนก่อนครับ  

นายนิรันดร์ ยะเมฆ ผมเข้าใจท่านนายกฯว่าบางที่อาจจะมีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า แต่ผมอยากได้
ข้อสรุป 

สมาชิกสภาฯ ให้ชาวบ้านว่าดำเนินการไม่ได้ ผมจะได้บอกกับชาวบ้านตามนี้ครับ ชาวบ้านจะได้ไม่
ต้องถามผมครับ 

นายประเวศน์ พรมยืน ขออนุญาตเสนอการแก้ไขปัญหาครับ บ้านหลังซ้ายมือตรงทางเลี้ยวเปิดทางน้ำ น้ำก็  
รองนายกฯ ระบายได้แล้วครับ เพราะชาวบ้านทำกำแพงตรงนั้น ทำให้ไม่มีทางระบายน้ำเลยครับ 

ถ้าเรานำยางไปลงก็จะเหมือนบ้านสท.บุญมีครับ คือแตก เละครับ บอกชาวบ้านว่า
ปัญหาอยู่ตรงทางระบายน้ำ ให้ผู้ใหญ่บ้านขอชาวบ้านเปิดทางน้ำครับ 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ ผมขอบคุณท่านนายกฯ ท่านปลัด ท่านรองฯ ครับ ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ ผมก็จะบอก 
สมาชิกสภาฯ ชาวบ้านไปตามนี้ครับ เราเข้ามาทำงานเพ่ือพ่ีน้องชาวบ้านครับ ผมก็จะบอกชาวบ้าน

ตามนี้ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญท่านสท.สมนึก แสนเจริญใจครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ ผมเป็นตัวแทนของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พอดีเมื่อวานได้มีการ
สมาชิกสภาฯ ประเมิน ให้คณะกรรมการมา 8 คน มีคณะกรรมการมา 2 คน ผมเป็นตัวแทนของ 
 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯและตัวแทนสภาฯ ผมจะแจ้งให้สภาฯ

ทราบว่าโครงการสปสช.เราได้แค่40 -50 โครงการ สิ่งที่ขาดมากที่สุดคือแผน
ยุทธศาสตร์ ขาดการประชาสัมพันธ์ วันก่อนผมได้มาประชุมมีอยู่ประมาณ 44 
โครงการที่ลงความเห็นแล้ว ใช้งบประมาณเจ็ดแสนกว่าบาท สรุปแล้วที่อยู่ในระบบมี 
33 โครงการ ใช้งบประมาณห้าแสนกว่าบาทครับ ในเมื่อในการประเมิน ให้มี
คณะกรรมการ 8 คน ทำไมมาแค่ 2 คน โครงการหายไป 11 โครงการ ขาดเงินไป
แสนกว่าบาทครับ ผมแจ้งเท่านี้ครับ ผมจะไม่ขอรับสักโครงการครับ ผมฟังจากการ
ประเมินโครงการที่ให้ปรับปรุงแก้ไขก็กลับมาเหมือนเดิม โครงการประมาณ 10 กว่า
โครงการ ผมเป็นคณะกรรมการ ผมก็ไม่ได้อนุมัติครับ แต่พอมาวันนี้มี 44 โครงการ
อนุมัติและทำเรียบร้อยแล้วครับ ผมจะบอกว่าปี2559-2560ผมไม่ได้อนุมัติเลยสัก
โครงการครับ นางพงศ์เพ็ญบอกกับผมว่าได้ไปอบรมที่นครสวรรค์ถ้าเกิดปัญหาจะต้อง
ช่วยกันคืนเงินครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ที่ท่านสท.สมนึกแจ้งยังสภาฯที่จริงก็เป็นเรื่องของสปสช. แต่พอดีเราได้เห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณให้ทางสปสช.ไปดำเนินการ ยังไงก็เป็นเรื่องของสปสช.ถ้าต่อไปมีเรื่อง 
 คืบหน้าอย่างไรก็รายงานเป็นครั้งๆไปครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายชยุตพงษ์  มันห้วย ในส่วนของปี 2561 ในการดำเนินงานอุดหนุนทั่วไปด้านสาธาราณสุข เงินอุดหนุน 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข สำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านละ 2 โครงการ ที่จะได้ดำเนินการ 

ซึ่งแนวทางนั้นเราไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ กรมก็มีแนวทางว่าหากไม่ได้ตั้งในส่วนของ
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เทศบัญญัติฯไว้ให้โอนงบประมาณ ในส่วนของสาธารณสุขได้แจ้งไปยังหมู่บ้านให้ทำ
การประชาคม มี 3 โครงการที่จะได้ดำเนินการ คือ เรื่องมะเร็งเต้านม เรื่องภาวะ
โภชนาการในเด็ก 0-6 ปี การรณรงค์เรื่องไอโอดีน วันนี้จึงอยากจะหารือและขอมติที่
ประชุมเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณที่อุดหนุนมาตั้งจ่ายรายการใหม่เพราะเรา
ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ในส่วนนี้เป็นงบประมาณท่ีผ่านเรา เอามาให้ทางอสม.ไม่ได้ให้โดยตรงแต่เอามาฝากท่ี 
ประธานสภาฯ เทศบาลเพื่อดำเนินการในส่วนนี้ครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนคะ เป็นทั้งประเทศค่ะ นิ่งทั้งประเทศ อะไรที่ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศ 
เลขานุการสภาฯ บัญญัติฯ แล้วจะทำการโอนงบประมาณไม่ได้ ได้ประสานกับเทศบาลอ่ืนแล้วมันติด

ระเบียบค่ะ ปีที่แล้วเราตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯแล้วแต่โครงการก็ไม่มา ปีนี้เทศบาลหลาย
ที่ก็ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯเช่นกันค่ะ การใช้เงินทุกอย่างมีหลักเกณฑ์ค่ะ ขั้นตอนต่าง 
ๆ ให้หมู่บ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะ ทำเพ่ิมเติมได้ค่อยนำไปใช้ค่ะ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก เรื่องเงินผู้สูงอายุและผู้พิการในเทศบัญญัติฯปีนี้ รู้สึกว่าเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการมันหายไป
สมาชิกสภาฯ ครับ ปี 2561 ตั้งน้อยกว่าปี 2560 ของปี 2561 ไม่ทราบว่ามันตกหล่นหรือเปล่า  

ปี 2560 เงินผู้สูงอายุตั้งไว้ 11,280,000 บาท มาปีนี้ตั้งไว้แค่ 4,128,000 บาท 
หายไปจากปีที่แล้ว 7,152,000 บาท ตั้งน้อยไป ที่ผมลองคำนวณดูตอนนี้ผู้สูงอายุ
ตำบลเรามีอยู่ 1,416 คน ถ้าคิดขั้นต่ำ 600 บาทต่อคน จำนวน 12 เดือน เงิน
จะต้องจ่ายอยู่ 10,195,200 บาท แต่เงินที่ตั้งไว้ 4,128,000 บาท ครับ แล้วเราจะ
เอาเงินที่ไหนมาจ่ายครับ 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง สืบเนื่องจากการทำงบประมาณรายจ่ายปีนี้เป็นปีแรกที่เราทำงบสมดุลเพราะปีที่ผ่าน 
เลขานุการสภาฯ มาเราทำเกินดุลมาตลอด สมดุลถ้าเอาเจ็ดล้านมาลบโครงสร้างพ้ืนฐานห้าล้านจะไม่ได้

อะไรสักอย่างเลย อาศัยช่องตรงนี้ทำโครงสร้างพ้ืนฐานไว้ห้าล้าน เงินนั้นเป็นเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจทำอะไรไม่ได้ต้องจ่ายผู้สูงอายุอย่างเดียวนอกจากขอยกเว้นระเบียบ
กับผู้ว่าฯค่ะ ถ้ารายได้ไม่ท่วม ทำเทศบัญญัติฯเพ่ิมเติมไม่ได้ อาจจะท่วมหรือไม่ท่วมก็ได้
แต่คงไม่ถึงอย่างนั้น ก็จะขอยกเว้นระเบียบของผู้ว่าฯ ยกเว้นระเบี ยบว่าในกรณีที่
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมเงินไม่มากกว่ารายรับขอยกเว้นระเบียบเพ่ือทำ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ถ้าผู้ว่าฯอนุมัติเสร็จก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าทำงบสมดุล
โครงสร้างพ้ืนฐานจะไม่ได้สักอันเลยเพราะเป็นรายจ่ายประจำทุกหมดเลย แต่ถ้าปีหน้า
ขอทำงบประมาณเกินดุลท่านจะท้วงหรือไม่ ขอดีของการทำงบประมาณเกินดุลคือ 
สมมติว่าเราตั้งไว้ 30 ล้าน เกินมา 33 ล้าน เอามาใช้ได้เลยไม่ต้องประชุมค่ะ ปีนี้เป็น
ปีแรกท่ีทำสมดุล ใช้ช่องโหว่นี้ขออนุญาตผู้ว่าฯค่ะ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก เรื่องเงินสำรองจ่ายมีไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน มีสาธารณภัยเกิดข้ึนเร่งด่วนเพื่อบรรเทา  
สมาชิกสภาฯ ปัญหาความเดือดร้อนส่วนรวม เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย 

น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม อัคคีภัย หรือการระบาดของโรคและแมลงในการเกษตร 
 ตั้งงบประมาณไว้ยย่างไรครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ท่านดูประมาณการรายรับ 2560 มีเท่าใด ปี 2561 เท่าใด เท่ากันได้อย่างไรค่ะ   



๒๖ 

 

เลขานุการสภาฯ เราตั้งรายรับห่างจากปีก่อน 30 ล้านค่ะ เราตั้งงบสมดุลเราไม่ตั้งเกินดุลค่ะ เงินสำรอง
จ่ายท่านไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พอใช้เกิดเหตุด่วนเหตุร้ายขึ้นมาเทศบาลไม่แก้ปัญหา
ชาวบ้านต้องเดือดร้อน เราต้องหาวิธิแก้ไขอยู่แล้วค่ะ ที่ผ่านมาเราก็แก้ปัญหาได้ตลอด
ค่ะ เพราะเราตั้งรายรับน้อย รายจ่ายก็ต้องน้อยตามค่ะ ไม่ปล่อยให้เดือดร้อนค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านเลขานุการฯครับ คือสมาชิกก็เป็นห่วงกลัวผิดพลาดขึ้นมา พ่ีน้องชาวบ้าน 
ประธานสภาฯ จะเดือดร้อนครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์  เรื่องไฟป่าครับ พอดีมีพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านโดนไฟไหม้ประมาณ 1 ไร่ เป็นสวน
สมาชิกสภาฯ มะม่วงครับ อยากทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรครับ  
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง จะมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนค่ะ คือตั้งแต่ไหนแต่ไรท้องถิ่นช่วยเหลือเหตุอัคคีภัยในไร่  
เลขานุการสภาฯ สวนมาตลอดค่ะ แต่มีหนังสือสั่งการมาห้ามจ่ายโยนให้เกษตรอย่างเดียว และเกิด

คณะกรรมการตามที่ท่านนายกฯกล่าวเมื่อสักครู่ค่ะ เรื่องนี้อึดอัดใจมากเพราะเราเคย
ให้ชาวบ้านมาตลอดหลายปีมาปีนี้ไม่ได้ค่ะ กลัวชาวบ้านจะไม่เข้าใจค่ะ ถ่ายรูป ส่ง
รายงานมาตามปกติแล้วก็จะนำเข้าสู่คณะกรรมการที่ท่านนายกฯบอกค่ะ ได้ไม่ได้
อย่างไรอยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต ก็เคยมีอย่างเช่นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่เคยให้พอหายไปปีหนึ่งชาวบ้านก็ไม่ 
ประธานสภาฯ พอใจได้รับความเดือดร้อนก็กลับมาให้เหมือนเดิมครับ เช่นกันกับเรื่องอัคคีภัยเมื่อก่อน

เราเคยให้มาตลอดมีหนังสือสั่งการมาไม่ให้ช่วยเหลือ เราก็ต้องชี้แจงกับชาวบ้านให้
เข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมปีนี้เราไม่สามารถช่วยเหลือได้ครับ มีหนังสือสั่งการมาก็ต้องขอ
ทางผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ชาวบ้าน ให้ช่วยกันดูแลพ้ืนที่ของตน เนื่องจากเทศบาล
เราไม่สามารถช่วยเหลือเหมือนก่อนได้ครับ จะเข้าสู่หน้าแล้งแล้วต้องฝากผู้นำหมู่บ้าน
ประชาสัมพันธ์ด้วยครับ 

นายสนั่น อุตมะ ขออนุญาตครับ ผมมี 2 เรื่อง ที่จะแจ้งที่ประชุมครับ เรื่องท่ี 1 ผมได้เข้าร่วมประชุมที่  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 อำเภอครับ ทางอำเภอก็ได้แจ้งมาเรื่องนี้ครับ ถ้าเกิดไฟไหม้จะเอาผิดกับต้นเพลิง ต่อไป

ก็คงต้องช่วยกันดูแลพื้นที่ของตัวเองครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสนั่น อุตมะ เรื่องที่ 2 โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  เนื่องจากหมู่ที่ 11 บ้านใหม่สวรรค์ มีพ้ืนที่

เหมาะสมที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ซึ่งมีเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์จาก
อ่างเก็บน้ำในการใช้น้ำเพ่ือการเกษตร 5,000  ไร่ ซึ่งกรมชลประทานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้มาสำรวจและเก็บข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้แล้ว กระผมจึงจะขอมติที่
ประชุมขออนุญาตให้ชลประทานมาสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดอนุญาตให้กรมชลประทานมาสร้างอ่างเก็บน้ำห้วย 
ประธานสภาฯ ทรายขาว ให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรื่องพรบ.รถรับส่งนักเรียนครับ ชาวบ้านถามมารถของเทศบาลเรามีประกันมีพรบ. 



๒๗ 

 

สมาชิกสภาฯ หรือเปล่าครับ  
 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง มีพรบ.แต่ไม่ได้ทำประกันค่ะ เพราะระเบียบจ่ายค่าทำประกันไม่ได้ค่ะ   
เลขานุการสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต บางคนก็เข้าใจผิดๆว่ารถหลวงไม่ต้องมีพรบ.เวลาต่อภาษีเราก็ต้องมีเอกสารพรบ.แนบ 
ประธานสภาฯ ไปอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับ  อีกเรื่องหนึ่งการใช้รถของเทศบาลมีการใช้งานตลอด คน

นั้นขับคนนี้ขับ หากเกิดเหตุกรณีรถชนหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ใครรับผิดชอบครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง มีกฎหมายความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค่ะ แต่จริงๆแล้วเทศบาลเป็นคนใช้ แต่คน 
เลขานุการสภาฯ ชดใช้คือเทศบาลไปเอาผิดกับเจ้าหน้าที่มีกฎหมายอยู่ค่ะ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หากไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา   12.30  น. 
         
 
 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
(ลงชื่อ)      สุรีรัตน์   รุ่งเรือง    (ลงชื่อ)      สุรพล  ดวงจิต  
  (นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง)     (นายสุรพล   ดวงจิต) 
   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย         ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)    สมคิด  ธรรมป๊อก    ประธานคณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 
             (นายสมคิด  ธรรมป๊อก) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)    อนงค์คาร  ทิศหล้า   กรรมการตรวจรายงานฯ 
      (นางอนงค์คาร  ทิศหล้า) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 
    (ลงชื่อ)  สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน ์   กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    (นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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