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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1/2562 

วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  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  ผานามรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์  
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  1   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน   16   คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมยศ  กันทะวัง นายกเทศมนตรี สมยศ  กันทะวัง  
2 นายอุดม  ติ๊บเตปิน รองนายกเทศมนตรี  ลาป่วย 
3 นายประเวศน์  พรมยืน รองนายกเทศมนตรี ประเวศน์  พรมยืน  
4 นางไพรวัลย์ ศรีไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ไพรวัลย์ ศรีไทย  
5 นางสาวสุพัตรา สุวรรณมา เลขานุการนายกเทศมนตรี สุพัตรา สุวรรณมา  
6 นายประยุทธ  เงาส่อง ผู้อำนวยการกองช่าง ประยุทธ  เงาส่อง  
7 นางอรชร  สมพงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง อรชร  สมพงษ์  
8 นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ หัวหน้าสำนักปลัด พริ้มเพรา วรรณภิละ  
9 นายชยุตพงศ์  มันห้วย หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ชยุตพงศ์  มันห้วย  
10 นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ดุจเดือน อุดสาสาร  
11 นางสาวนงคราญ ศรีไทย นักวิชาการศึกษาฯ นงคราญ ศรีไทย  
12 นางสาวรัชณีย์  กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รัชณีย์  กองแก้ว  
13 นางรุจิดา ชุมภูเทพา นักจัดการงานทั่วไปฯ รุจิดา ชุมภูเทพา  
14 นายธนาธิป  อุต๊ะมา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ ธนาธิป  อุต๊ะมา  
15 นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่ เจ้าพนักงานธุรการฯ อกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่  
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เปิดประชุมเวลา   09.00   น. 
นายสุรพล ดวงจิต  เรียนนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ประธานสภาฯ ท่านครับ ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้วขออนุญาตเปิดประชุม ซึ่งเป็นการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งวันนี้
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ครับ  

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต  1) วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 25๖๒  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ 
ประธานสภาฯ ได้ดำเนินงานซ่อมปรับปรุงเส้นทางลูกรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ได้แก่ บ้านแม่

อีไฮ ม.๒ บ้านใหม่สุขสันต์ ม.๘  บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 ณ  ต.ศรีวิชัย  อ.ลี้  จ.ลำพูน 
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าไปดูแลและให้กำลังใจในการทำงานครั้งนี้ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่  25 กันยายน  2561 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   
 ครั้งที่  1/2561  วันที่ 25 กันยายน  2561 ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
นายสุรพล ดวงจิต 3.1  เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพ่ิมเติม   "มาตรา 24   ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญ ครั้ง
แรกและวันเริ ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด"  วรรคสี่"สมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีการกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด"และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (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" 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
16 นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์ นักวิชาการสาธารณสุขฯ ศิริพร  รังสิยารมณ์  
17 นายภูเบศร์  บุญมา นักป้องกันและบรรเทาสาธาณภยัฯ ภูเบศร์  บุญมา  
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  ซึ่งในวันนี้ จะเป็นการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ที่ 2 , 3 และ 4 ของปี 
2561  และสมัยประชุมสามัญ  ที่ 1 ของปี 2563 
  ตามปกติแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง จะกำหนดสมัยประชุม
สามัญ ที่ 2 ในเดือนมิถุนายน  ซึ่งถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นการเสนอ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ตามระเบียบของเทศบาลไม่ได้กำหนดไว้และสมัยสามัญที่ 3 ใน
เดือนสิงหาคม เป็นช่วงเวลาที่ต้องนำเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีแก่
สภาฯ  ส่วนสมัยที่ 4 จะประมาณเดือน พฤศจิกายน หรือธันวาคม ของทุกปี  แต่ในที่นี้
ก็แล้วแต่มติท่ีประชุมสภาเทศบาลฯจะกำหนด  ถ้าจะให้เสนอแนะ ขอเสนอดังนี้ 

 ปี พ.ศ.2562 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30  มิถุนายน 2562 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30  สิงหาคม 2562 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30  กันยายน 2562 
 ปี พ.ศ.2563 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 

และหากเดือนใด ที ่ไม่ได้กำหนดประชุมสมัยสามัญไว้ และมีเรื ่องเร่งด่วน จำเป็น 
ก็สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญได้ค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือมีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ การประชุมสมัยที่ 2 ผมขอเสนอให้เลื่อนเข้ามาครับ 
 เพราะตามที่ผมได้รับข้อมูลข่าวสารมา เรื ่องการเลือกตั้งท้องถิ ่นนั ้น อาจจะมีการ
 เลือกตั้งประมาณเดือนกรกฎาคม ซึ่งถ้าเป็นตามนี้ถ้าเรากำหนดสมัยประชุม สมัยที่ 2 
 วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563 สภาฯจะหมดวาระและจะไม่มีการประชุม
 แล้วครับ หากเกิดกรณีเร่งด่วนหรือเกิดปัญหาภัยพิบัติ ที่ต้องมีการอนุมัติงบประมาณ
 จากสภาฯ เราก็สามารถทำหน้าที ่ตรงนี ้ได้อยู ่ครับ ถ้ากำหนดสมัยประชุมเดือน
 พฤษภาคมเราก็จะสามารถประชุมได้อีกสมัยครับ เพราะฉะนั้นผมขอเสนอให้กำหนด 
 สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 2562 ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ไตรมาสที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน 
ประธานสภาฯ มีนาคม พอถึงไตรมาสที่ 3 เดือนเมายน เราก็ประชุมสรุปงบประมาณ 2 ไตรมาสที่
 ผ่านมาครับ ถ้าหากจะกำหนดสมัยประชุมในเดือนเมษายนจะได้หรือไม่ครับ ผมเสนอ
 ให้กำหนด สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 2562 ครับ สมาชิก
 ท่านอ่ืนเห็นควรว่าอย่างไรครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ กระผมเห็นด้วยครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ปี พ.ศ.2562 
เลขานุการสภาฯ - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30  เมษายน 2562 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30  สิงหาคม 2562 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30  กันยายน 2562 
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 ปี พ.ศ.2563 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 
นายสุรพล ดวงจิต ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ ยกมือครับ  
ประธานสภาฯ เห็นชอบ 11 เสียง   
มติที่ประชุม 1)ยกมือ 10 ท่าน  คือ 1.นายนิชสัน  เดชะอุป  2.นายเมืองคำ  กาวิตา   
 3.นายสมคิด  ธรรมป๊อก 4.นางอนงค์คาร  ทิศหล้า 5.นางบุญมี  มณีขัติย์ 
 6.นายสุทธินันท์   ผานามรุ่งโรจน์ 7.นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น  8.นายสุพจน์  ตาสุยะ 

 9.นายนิรันดร์ ยะเมฆ  10.นายสมนึก   แสนเจริญใจ  
 2) งดออกเสียง 1 ท่าน คือ  นายสุรพล  ดวงจิต   
 3) ไม่มาประชุม 1 ท่าน คือ นายณรงค์  คำวรรณ 
 ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต 3.2 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นางอรชร  สมพงษ์ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับ 
ผอ.คลัง สมาชิกทุกท่าน รายละเอียดดังนี้ค่ะ  
 ประมาณการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 48,962,000.00 บาท 
 รายรับในปีงบประมาณ 2561   47,487,088.62 บาท 
 **ตัวเลขที่สำนักงบไม่ได้จัดสรรให้กับทาง ทต.ศรีวิชัย**   1,474,911.38 บาท 
 รายรับในปีงบประมาณ 2561   47,487,088.62 บาท 
 รายจ่ายในปีงบประมาณ 2561   47,204,292.84 บาท 
 งบประมาณคงเหลือ          282,795.78 บาท 
 *ในส่วนของรายจ่ายจะเน้นหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   2,738,291.00 บาท 
 3.3 สรุปผล รายรับ รายจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 
 รายรับ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562   22,821,939.10 บาท 
 รายจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562   13,778,172.90 บาท 
 ยอดรายรับหัก รายจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562      9,043,220.20 บาท 
นายสุรพล ดวงจิต ถามทางฝ่ายบริหารว่าในส่วนของไตรมาสที่ 2 นี้ ได้มีการประมาณการรายจ่ายหรือ 
ประธานสภาฯ มีแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไรครับ 
นางอรชร  สมพงษ์ งบประมาณจำนวน 9,043,220.20 บาท รวมรายจ่ายประจำต่าง ๆ ทั้งเงินเดือน  
ผอ.คลัง เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ อาหารกลางวัน นม ค่ะ 
 
 
นายสุรพล ดวงจิต หากแยกรายจ่ายประจำแล้วเราจะเหลืองบประมาณในการบริหารจัดการโครงการที่ 
ประธานสภาฯ มีในเทศบัญญัติ กี่โครงการครับ 
นางอรชร  สมพงษ ์ งบประมาณเหลือสามารถดำเนินการในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานได้ประมาณ เขตละ 
ผอ.คลัง 1 โครงการ ตามท่ีเราได้ตกลงกันคือโครงการละ 400,000 บาท ค่ะ  
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เราทำเขตละ 1 โครงการก่อน เดือนเมษายนเป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  
เลขานุการสภาฯ 2 หากมีงบประมาณเข้ามาเพ่ิมมากน้อยอย่างไร เราค่อยมาหารือกันอีกครั้งค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต สรุปว่า ในช่วงไตรมาสที่ 2 เราจะมีงบประมาณท่ีสามารถดำเนินการในส่วนของ 
ประธานสภาฯ โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 เขต เขตละ 1 โครงการ งบประมาณเขตละ 400,000 
 บาท 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ สำหรับการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานต่อไปนั้น ผมเรื่องเสนอ 2 เรื่องครับ 
สมาชิกสภาฯ ประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วย คือ 1.การกำหนดจำนวนเงินงบประมาณ ยกตัวอย่าง ตอนนี้ที่ 
 
 เราทำโครงการละ 400,000 บาท ตามระเบียบพัสดุที่ผมได้ไปศึกษามานั้น หาก 
 งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท เป็นอำนาจนายกครับ  ถ้าเราทำโครงการแบบนี้ 

ผู้บริหารสามารถตกลงราคากับผู้รับเหมาได้ ไม่มีการยื่นเสนอประกวดราคา และถ้าเรา 
 กำหนดจำนวนเงินงบประมาณแล้ว เช่น ซ่อมแซมถนน บางโครงการทำถนนไม่สุดสาย

เหลืออีกแค่ 20 – 30 เมตร เพราะถูกจำกัดด้วยงบประมาณครับ ผมคิดว่าเราควรให้
ช่างประมาณการก่อนแล้วค่อยดำเนินการในส่วนของงบประมาณต่อไปครับ 

 2.ในการสอบราคาครั้งต่อไป โครงการที่ไม่ถึง 500,000 บาท เรานำมารวมกัน จะมี
ข้อดีคือ จะได้มีการยื่นเสนอประกวดราคา จะได้มีเงินเหลือจากการแข่งขันประกวด
ราคา เงินส่วนนี้จะได้นำมาบริหารจัดการในส่วนอื่นต่อไปได้  และถ้าทำแบบที่ผ่านมา
ผมคิดว่าจะส่อถึงพฤติกรรมในการมีส่วนได้ส่วนสียครับ ผมขอฝากเรื่องนี้ให้สมาชิกทุก
ท่านพิจารณาด้วยครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ตามท่ีท่านสท.นิรันดร์ เสนอมานั้นก็มีเหตุผลครับ เรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนในการ 
ประธานสภาฯ ดำเนินงานในครั ้งต่อไป โครงการที ่เราตั ้งงบประมาณไว้ 400,000 บาท  เราจะ

สามารถทำโครงการพร้อมกันทั้งเขต 1 และเขต 2 เป็นสัญญาเดียวทำได้หรือไม่ครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เป็นการประกาศครั้งเดียว แต่ทำ 2 สัญญาค่ะ สามารถทำได้ค่ะ  
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอหรือมีข้อซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ ตามเทศบัญญัติเราตั้งงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานไว้หมู่บ้านละ 400,000 บาท 
สมาชิกสภาฯ รวมแล้วเป็นเงินประมาณ 5,200,000 บาท ตอนนี ้เราดำเนินการในส่วนของ

โครงสร้างพื้นฐานได้น้อยมากครับ ทำให้ชาวบ้านเสียประโยชน์ครับ ผมเสนอว่าหากเงิน
เข้ามาแต่ละไตรมาสเราทยอยทำทีละเขตทีละหมู่บ้านครับ  

นายสุรพล ดวงจิต เงินที่เข้ามาแต่ละไตรมาสนั้น มีค่าใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายประจำต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย 
ประธานสภาฯ ครับ เงินที่สามารนำมาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานได้มีประมาณหนึ่งล้านบาทครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอหรือมีข้อซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ เรียนถามฝ่ายบริหารและกองช่างครับ ในส่วนรายละเอียดประกอบงบแสดงผลการ  
สมาชิกสภาฯ ดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายการที่ 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5,ม.9 งบประมาณ 

132,000 บาท กระผมขออนุญาตเรียนถาม 2 ข้อ 
1) ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 และ ม.9 ทำตรงจุดไหนครับ 
2) จะซ้ำซ้อนกับโครงการอ่ืนที่เราดำเนินการไปแล้วหรือไม่ครับ 

นายประเวศน์ พรมยืน เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอตอบคำถามท่าน สท.นิรันดร์ ยะเมฆ ครับ 

1) ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 ทำถนนสายทุ่งเหล่าบ้านห่าง ตรงสวนลุงแจ้ง 
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2) ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 ทำถนนสายห้วยอมป้าก 
3) การดำเนินงานไม่ซ้ำซ้อนครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอหรือมีข้อซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
 
นายสมนึก แสนเจริญใจ บ้านแม่อีไฮ ม.2  ชาวบ้านขอท่อน้ำ 40 ซม. วาง 2 ชุด ครับ  
สมาชิกสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต เราได้นำเงินงบประมาณไว้กองช่าง เป็นงบช่วยเหลือในกรณีเหตุฉุกเฉิน เพ่ือใช้จ่าย  
ประธานสภา ในยามที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุด่วนครับ เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาเกิดเหตุแต่เราไม่ได้ตั้ง 
 งบประมาณตัวนี้ไว้ทำให้งบประมาณไม่พอครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน กรณี หมู่ 2 นั้น ผมคิดว่าเหตุเกิดแล้วค่อยทำครับ เพราะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจุดไหนที่น้ำ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ท่วมขัง ถ้าฝนตกน้ำท่วมขังจุดไหนเราก็ทำได้เลยครับ 
นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์   ต่อไปหากมีงบประมาณของหน่วยงานทหารที่จะทำตรงเส้นทางหลังเทศบาล ทาง
สมาชิกสภาฯ ขึ้นป่าตึงเย็น ผมขอฝากเรื่องท่อระบายน้ำครับ ถ้าไม่ใส่ท่อน้ำจะเอ่อท่วมถนนครับ  
นายสุรพล ดวงจิต ถ้าหน่วยงานทหารเข้ามาดำเนินการผมและสมาชิกทุกท่านก็คงต้องช่วยกันดูแลในส่วน 
ประธานสภา นี้ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องต่อไปครับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 รายการโครงสร้าง 
ประธานสภา พื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน ในเทศบัญญัติระบุรายละเอียดไว้แค่ชื่อโครงการ หมู่บ้าน 

วงเงิน และขนาด แต่ไม่ได้ระบุพิกัดที่ชัดเจน สมาชิกแต่ละเขตช่วยบอกพิกัดที่ชัดเจน
ให้กับช่างด้วยครับ 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7  
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ 400,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอพิกัดค่ะ 
นายเมืองคำ กาวิตา ถนนซอยบ้านผู้ช่วยฯเย้น แม่จ่องใต้ครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อก หมู่ 6  
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการแล้ว ขอพิกัดค่ะ 
นางอนงค์คาร ทิศหล้า ถนนเชื่อม หมู่ 10 ทางไปอารามห้วยน้ำดั้น ซอยบ้านผู้ช่วยฯคิดค่ะ  
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4  
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ 400,000 บาท ดำเนินการแล้ว ขอพิกัดค่ะ 
นายสุทธินันท์ ผานารุ่งโรจน์ บ้านแม่ป้อกใน ซอย 3 ครับ   
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีวิชัย หมู่ 10  
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ 400,000 บาท ดำเนินการแล้ว ขอพิกัดค่ะ 
นางอนงค์คาร ทิศหล้า ถนนเชื่อม หมู่ 6 ซอยบ้านป้าพรค่ะ  
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ 3  
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ 174,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอพิกัดค่ะ 
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นายประเวศน์ พรมยืน ขอปรึกษาผู้ใหญ่บ้านก่อนครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ 400,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอพิกัดค่ะ 
 
นางอนงค์คาร ทิศหล้า ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านสนั่น ค่ะ  
สมาชิกสภาฯ 
 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ 400,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอพิกัดค่ะ 
นายประเวศน์ พรมยืน ซอยหน้าฝาย หมู่ 8 ครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ 400,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอพิกัดค่ะ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ขอปรึกษาผู้ใหญ่บ้านก่อนครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 9.โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ 400,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอพิกัดค่ะ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ ซอยห้วยนกเค้า หน้าบ้านลุงสุชาติครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 10.โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ 400,000 บาท ดำเนินการแล้ว ขอพิกัดค่ะ 
นางบุญมี มณีขัติย์ ซอยบ้านลุงสาย ซอย 2 ค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 11.โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ 1,032,000 บาท ดำเนินการแล้ว ขอพิกัดค่ะ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก ซอยอนามัยครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 12.โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านปาง หมู่ 1 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ 1,040,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอพิกัดค่ะ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ ซอยหน้าบ้าน น.ส.นงคราญ ครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ต่อไปในการตั้งโครงการไว้ในเทศบัญญัติ ผมเสนอว่าไม่ต้องกำหนดจำนวนเงินครับ 
สมาชิกสภาฯ  
นายประยุทธ เงาส่อง ผมคิดว่าก่อนที่เราจะทำเทศบัญญัติประมาณสัก 2 เดือน ควรให้ช่างออกสำรวจพื้นที่
ผอ.กองช่าง ก่อนแล้วค่อยกลับมาทำเทศบัญญัติครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต 3.4 การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้อนหลัง ราย นายสวัสดิ์ อุตมะ 
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
 



๘ 

 

 
 
นายธนาธิป  อุต๊ะมา         ด้วยนายสวัสดิ์ อุตมะ เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน 3510400137925  
จพง.พัฒนาชุมชนฯ เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2499 อยู่บ้านเลขที่ 164 หมู่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ 

จังหวัดลำพูน ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดหมวดทางหลวงลี้เดิม ได้มาข้ึนทะเบียน
ผู้สูงอายุเมื่อเดือน พฤศจิกายน กับเทศบาลตำบลศรีวิชัย และได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
แล้ว โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (ข้อ 3 (4)) นั้น ด้วย
ก่อนหน้านี้ กองสวัสดิการฯ ได้ตรวจพบ การจำหน่ายรายชื่อของ นายสวัสดิ์ อุตมะ  

 ออกจากระบบกรมฯ ว่า (เป็นผู้เสียชีวิตในระบบกรมฯ) ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2561 – 
เดือนพฤศจิกายน 61 เป็นระยะเวลา 11 เดือน จำนวน 6,600 บาท (หกพันหกร้อย
บาทถ้วน) ความเป็นจริงแล้วนายสวัสดิ์ อุตมะ ยังมีชีวิตอยู่และยังดำเนินวิถีชีวิตปกติ 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (ข้อ 3 (4)) 

         กองสวัสดิการฯ ได้ประสานสอบถามข้อเท็จจริงจากแขวงการทางหลวง
ลำพูน ตามหนังสือส่ง ที่ลพ 55205/115 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์สอบถามบุคลากรที่เกษียณเดิม รายนายสวัสดิ์ อุตมะ เรียน ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงลำพูน 

         แขวงทางหลวงลำพูน ได้ตอบรับหนังสือมา หนังสือที ่ คค 06010(บ)/
1502 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สอบถามบุคลากรที่
เกษียณเดิม รายนายสวัสดิ์ อุตมะ เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ทะเบียนหนังสือ
ลงรับเทศาลตำบลศรีวิชัย เลขรับที่ 2927 วันที่ 7 พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. และ
เลขที่ กองสวัสดิการลงรับ เลขรับที่ 033 วันที่ 15 พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. 
เนื้อความหนังสือสรุปใจความดังต่อไปนี้ นายสวัสดิ์ อุตมะ เคยเป็นลูกจ้า งปะจำของ
แขวงทางหลวงลำพูน เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ปัจจุบันไม่ได้รับ
เงินบำเหน็จรายเดือน หรือเงินประเภทอ่ืนจากแขวงทางหลวงลำพูนแต่อย่างใด 

          จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ จ่ายเบี ้ยยังชีพ รายนายสวัสดิ ์ อุตมะ 
ย้อนหลังตามสิทธิ์ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือน
พฤศจิกายน 2561 เป็นระยะเวลา 11 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,600 บาท (หกพันหก
ร้อยบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต 3.5 การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการย้อนหลัง รายนางบัวแก้ว แสงขัด 
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
นายธนาธิป  อุต๊ะมา         ด้วยนางไพลิน วงค์ยัง ได้ยื่นหนังสือคำร้องสอบถามเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้พิการ  
จพง.พัฒนาชุมชนฯ ราย นางบัวแก้ว แสงขัด ตางหนังสือคำร้อง เลขรับที่ 3369 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 

2561 เรื่อง สอบถามเบี้ยยังชีพผู้พิการ กองสวัสดิการตรวจพบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการโดยวิธีโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขา แม่ตืน ของผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (โครงการ) เลขที่ 
020065907158 โดยว่าที่ร้อยตรีสิรเดช สิทธิเดช เพื่อ นางบัวแก้ว แสงขัด เลขท่ี
บัตรประจำตัวประชาชน 3510400032538 เกิดวันที่ 10 มกราคม 2474 ได้รับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวนเงิน 800 บาท และเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวนเงิน 800 บาท 



๙ 

 

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 

           กองสวัสดิการฯ ได้ตรวจเช็คบัญชี เพ่ือ นางบัวแก้ว  แสงขัด พบว่า ไม่มีเงิน
เบี้ยยังชีพผู้พิการจากเทศบาลตำบลศรีวิชัย โอนเข้าบีญชีเงินฝากออมทรัพย์ (โครงการ) 
เลขที่ 020065907158 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ๆ ละ 800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท (สองพันสี่
ร้อยบาทถ้วน) 

                   จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ จ่ายเบี้ยยังชีพ รายนางบัวแก้ว  แสงขัด 
ย้อนหลังตามสิทธิ์ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2561 ถึง เดือน
กันยายน 2561 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท (สองพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
      
ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสุรพล ดวงจิต การจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านค่ะ 
 ดังนี้ค่ะ 
 1.ครุภัณฑ์ดับเพลิง 

1.1 หัวฉีดเกลียวในหยาบ 2.5 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  
จำนวน 1 ชิ้น ราคา 4,280 บาท 
1.2 หัวฉีดเกลียวในหยาบ 2.5 นิ้ว ยาว 31 นิ้ว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  
จำนวน 1 ชิ้น ราคา 4,815 บาท 
2.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
2.1 ไซเรน จำนวน 1 ชุด ราคา 9,095 บาท 
2.2 ลำโพงกล่องเสียง  จำนวน 1 ชุด ราคา 3,317 บาท 
2.3 สปอร์ตไลท์ จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 1,605 บาท เป็นเงิน 6,420 บาท 
3.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
3.1 เข็มขัดรัดตัวผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 ชุด ราคา 1,926 บาท 
3.2 อุปกรณ์ประคองศีรษะ จำนวน 1 ชุด ราคา 4,066 บาท  

 3.3 เฝือกดามคอแบบปรับได้  จำนวน 2 ชุด ราคา 1,819 บาท 
 3.4 เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,926 บาท 
 3.5 ปรอทวัดไข้ จำนวน 1 ชิ้น ราคา 267.50 บาท 
 
 3.6 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,605 บาท 
 3.7 แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 2 ชุด ๆ ละ ราคา 10,165 บาท 
       เป็นเงิน 20,330 บาท 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้วค่ะ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตกลงราคาค่ะ 
นายประเวศน์ พรมยืน ผมขอชี้แจงเรื่อง รถบรรทุกน้ำและรถ EMS ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ทำงานลำบากมากครับ  
รองนายกเทศมนตรีฯ ขอความเห็นชอบจากสภาฯด้วยครับ ยกตัวอย่างรถบรรทุกน้ำไฟไซเรนไม่สว่างมอง  

ไกล ๆ มองไม่ชัดเจนและเป็นทรงกลมซึ่งไม่สะดวกต่อการทำงาน บริเวณท่ีเป็นที่แคบ 



๑๐ 

 

 
 รถเข้ายากครับ ออกเหตุตอนกลางคืนไม่มีไฟส่องสว่าง ทุกวันนี้ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว

ส่องไฟ ไฟสปอร์ตไลท์มีความจำเป็นเช่นครับ อุปกรณ์ในรถ EMS ก็มีไม่ครบ บางอย่าง
ก็ชำรุดใช้งานไม่ได้ อุบัติเหตุบางครั้งมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 1 ราย แล้วอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ของเรามีจำนวนไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ตามประกาศจังหวัดลำพูน เน้นย้ำเรื่องการงดเผาค่ะ งดเผาในพื้นที่ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง โล่งทุกชนิด จังหวัดลำพูนกำหนดงดเผาเด็ดขาดวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 30 เมายน 

2562 หากพบเจอการเผาจับทันที บทลงโทษค่อนข้างรุ่นแรงค่ะ และขอความร่วมมือ
จากสมาชิกฯ ให้ถือปฏิบัติและคอยสอดส่องดูแล ตามกฎหมายคือร่วมกันห้ามมีการเผา
ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่การเกษตรหรือการเผาขยะข้างทางค่ะ เพราะตอนนี้ค่า 
PM ของตำบลเราขึ้นสูง และช่วงนี้จะไม่มีการชิงเผาใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ ช่วยชี้แจงให้ 

 ชาวบ้านทราบด้วยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งคือ หากเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บ ขอความร่วมมือให้
โทร. 1669 จะได้เป็นไปตามระบบค่ะ เขตเราจะแจ้งไปที่โรงพยาบาลลี้ เมื่อได้รับแจ้ง
เหตุแล้วโรงพยาบาลลี้จะโทรประสานมายังหน่วยกู้ชีพศรีวิชัย หากรถ EMS ศรีวิชัยติด
ออกเหตุจุดอื่นหรือผู้บาดเจ็บมีมากกว่า 1 รายก็จะประสานไปยังกู้ชีพใกล้เคียง เช่น 
แม่ตืน เวียงแก้ว ค่ะ โทรแจ้งเหตุให้แจ้งดังนี้ 1.จุดเกิดเหตุ 2.ผู้บาดเจ็บมีกี ่ราย 3.
อาการของผู้บาดเจ็บ ตอนนี้อบจ.ลำพูน ดูแลในส่วนของ 1669 อยู่ และจะทำเป็น
จังหวัดนำร่อง เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาในด้านความล่าช้าและปัญหาอ่ืน ๆ ค่ะ 

นายนิชสัน เดชะอุป ขอให้ส่งตารางเวรรถบรรทุกน้ำและรถ EMS ให้สมาชิกฯและปกครองด้วยครับ 
รองประธานสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต ตารางเวรงานป้องกันฯให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบส่งมาให้ผม แล้วผมจะส่งให้กับสมาชิกฯ
ประธานสภาฯ และปกครองทางไลน์กลุ่มครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป เรื่องเจ้าหน้าที่ประจำรถ EMS บางครั้งผมเห็นเจ้าหน้าที่นำรถออกไปซื้อกับข้าว ผมคิด 
รองประธานสภาฯ ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรครับ เพราะเรารู้ว่าจะเกิดเหตุตอนไหนครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน เรื่องนี้ผมได้ชี้แจงหลายครั้งแล้วครับ เจ้าหน้าที่ท่ีเป็นเวรวันนั้นต้องอยู่ประจำรถตลอด 
รองนายกเทศมนตรีฯ เวลา หากได้รับแจ้งเหตุก็สามารถทำหน้าที่ได้ทันทีครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
นายชยุตพงศ์  มันห้วย เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ประชุมทุกท่านครับ ตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้

ประกาศหลักเกณฑ์ เรื ่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 

 
 2561 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (3) 

สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ  ตามคำสั่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  
ค.00058/2558 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน 

 หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีกำหนดครบวาระ ในวันที่ 30 ธันวาคม 
2561 จึงขอเสนอญัตติ การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ  

 



๑๑ 

 

 ท้องถิ ่นหรือพื ้นที ่ จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย จำนวน 2 ท่าน เมื ่อได้
กรรมการที่มาจากการคคัดเลือก ผู้บริหารสูงสุดขององค์จกรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
เป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ทราบต่อไปครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ในส่วนนี้คือองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่จะต้องม ี
ประธานสภาฯ ตัวแทนจากสภาฯ 2 ท่าน เข้าไปเป็นคณะทำงาน กระผมขออาสาเข้าไปทำงานในส่วน

นี้ เนื่องจากหากมีข้อมูลข่าวสาร จะได้นำมาชี้แจงให้สภาฯทราบครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ หรือพ้ืนที่ เสนอรายชื่อสมาชิกฯ จำนวน 2 ท่านค่ะ 
นายสุทธินันท์ ผานารุ่งโรจน์ กระผมขอเสนอ นายสุรพล ดวงจิต เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
สมาชิกสภาฯ คนที่ 1  ครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ        ผมขอรับรอง นายสุรพล ดวงจิต  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
สมาชิกสภาฯ คนที่ 1  (ผู้รับรองคนท่ี 1) 
นายสมคิด ธรรมป๊อก        ผมขอรับรอง นายสุรพล ดวงจิต  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
สมาชิกสภาฯ คนที่ 1   (ผู้รับรองคนท่ี 2) 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ กระผมขอเสนอ นายนิชสัน เดชะอุป เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
สมาชิกสภาฯ คนที่ 2 ครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ       ผมขอรับรอง นายนิชสัน เดชะอุป เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
สมาชิกสภาฯ คนที่ 2  (ผู้รับรองคนท่ี 1) 
นายสมคิด ธรรมป๊อก        ผมขอรับรอง นายนิชสัน เดชะอุป เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
สมาชิกสภาฯ คนที่ 2  (ผู้รับรองคนท่ี 2) 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต เมื่อวันจันทร์ ที ่11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ ศรีวิชัย ซึ่งทางอบจ.ลำพูนร่วมเปิดการประชุมประชาคมชุมชนระดับตำบล เพื่อจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากอบจ.ลำพูน และการประชุมวันนั้นเป็นช่วงบ่ายซึ่งอากาศร้อน
มากครับ พัดลมบางตัวก็เสียใช้งานไม่ได้ เครื่องเสียงก็ไม่ค่อยดี มีเสียงรบกวน หลอดไฟ
ในห้องประชุมบางหลอดก็เปิดไม่ติด จะเป็นไปได้หรือไม่หากจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  

 เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และเก้าอี้ ที่จะใช้ในห้องประชุมตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ
แล้ว ผมขอฝากทางฝ่ายบริหารจัดการในส่วนนี้ด้วยครับ และหากดำเนินการแล้วเสร้
จผมเสนอว่าให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอหรือมีข้อซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสุทธินันท์ ผานารุ่งโรจน์ เรื่องไฟฟ้าเพ่ือแสงสว่างครับ ตอนนี้บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 เดือดร้อนมากครับ เนื่องจาก 
สมาชิกสภาฯ ชาวบ้านบางหลังยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ บ้านนายสุเทพ และนายตั้ม สองหลังนี้ไม่มีไฟฟ้า 
 



๑๒ 

 

 ใช้และไม่มีบ้านเลขที่ครับ  โซนบริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านแม่ป้อกในไม่มีไฟกิ่ง 
จำนวนครัวเรือนประมาณ 25 หลังคาเรือนตอนนี้ผมรวบรวมเอกสารได้แล้ว 17 
หลังคาเรือน อีก 5 หลังคาเรือนไม่อยู่บ้าน และอีก 3 หลังคาเรือนยังไม่ มีบ้านเลขที่
ครับ พอมีแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านหรือไม่ครับ 

นายประเวศน์ พรมยืน กรณีบ้านแม่ป้อกใน บ้านสองคาเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นั้น ตอนนี้มีโครงการครอบครัวละ  
รองนายกเทศมนตรีฯ 75,000 บาท ตำบลศรีวิชัยเราส่งเรื่องไปเกือบ 20 ราย แต่เรื่องยังเงียบครับ การ

ขยายเขตไฟฟ้านั้นใช้งบประมาณเยอะครับ ผมกำลังหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้อยู่ครับ 
ตอนนี้รอดูแผงไฟฟ้าสาธารณะของตำบลศรีวิชัย  ถ้าหากไม่มีค่อยมาหารือกันอีกครั้ง
ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ฝากช่างไปสำรวจพื้นที่ด้วยครับ หลังจากสำรวจแล้วกลับมาประชุมเพ่ือหารืออีก 
ประธานสภาฯ ครั้งครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอหรือมีข้อซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นางบุญมี มณีขัติย์ เรื่องไฟกิ่งบริเวณหลังอนามัย บริเวณตรงนั้นไม่มีไฟกิ่ง ไม่มีแสงสว่าง ทำให้เป็นแหล่ง
สมาชิกสภาฯ มั่วสุมของเด็กวัยรุ่น ทางชาวบ้านขอให้ติดตั้งไฟกิ่งค่ะ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก เรื่องไฟกิ่ง 1.ฝั่งตรงข้ามป่าช้า หมู่ 9 ครับ 2.ในซอยบ้านนายใจ บ้านจ่าวิเชียร  
สมาชิกสภาฯ 3.ข้ามฝายหมู่ 9 จะมีบ้าน 4 หลังคาเรือน ทางค่อนข้างเปรี่ยวครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องไฟกิ่งนั้น ให้สมาชิกฯแต่ละเขตออกสำรวจจุดที่ต้องการติดตั้งไฟกิ่งมีสายไฟฟ้าแล้ว 
ประธานสภาฯ หรือยัง จุดที่มีสายไฟฟ้าแล้ว ช่างสามารถนำอุปกรณ์ไปติดตั้งได้ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอหรือมีข้อซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรื่องเสียงตามสาย หมู่ 9 ตรงบ้านนางทร ไม่ได้ยินเสียงเลยครับ ไม่ทราบว่า  
สมาชิกสภาฯ เทศบาลฯ หรือหมู่บ้านรับผิดชอบครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เสียงตามสายหมู่บ้านนั้น มีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุง 
เลขานุการสภาฯ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทำทุกหมู่บ้านโดยเปิดโอกาสให้แต่ละ

หมู่บ้านกำหนดวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้มาเองค่ะ ถ้าไม่ได้ให้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านค่ะ 
นายประเวศน์ พรมยืน หมู่ 9 ผมให้ช่างนำฮอร์นตัวใหม่ไปติดตั้งแล้ว สายไฟอาจจะขาดครับ ตอนนี้ยังติดตั้งไม่  
รองนายกเทศมนตรีฯ แล้วเสร็จเหลืออีก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4 และหมู่ 13 ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นที่ท่านสท.สมนึก แสนเจริญใจ เสนอกระทูถ้ามมาเป็นกระทู้ด่วน ตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ กระทู้ถามต้องส่งให้ประธานสภาฯล่วงหน้า 7 วัน เพราะจะได้ส่งเรื่องให้กับผู้ที่จะต้อง 
 ตอบกระทู้ได้เตรียมตัวและเตรียมเอกสารที่ใช้ชี้แจงครับ ตามแบบเสนอกระทู้ถาม ลง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องเสนอกระทู้ถาม เรียนประธานสภาเทศบาลตำบล  
ศรีว ิช ัย ข้าพเจ้าขอตั ้งกระทู ้ถาม/กระทู ้ด ่วนต่อ ผู ้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
เรื่อง ขอติดตามการดำเนินการโครงการถนนลูกรัง การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ  

 1,800,000 บาท และขอสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ โดยอาศัยตามอำนาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ปี 2540 ว่าด้วยเรื่อง สิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรของรับ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือยื่นขอ 

 



๑๓ 

 

 เอกสารจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ 1,800,000 บาท ต่อผู้บริหารล่วงเลยมา
จนถึงวันนี ้ ยังไม่ได้ร ับเอกสารโครงการ ข้าพเจ้าจึงได้ทำหนังสือฉบับนี ้ย ื ่นต่อ
ประธานสภาฯ เพื่อสอบถามผู้บริหารถึงเหตุผลที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับเอกสารโครงการที่
ร้องขอ และขอบรรจุเรื่องนี้ไว้ในวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ  

 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปะจำปี 2562 ด้วย ตามระเบียบต้องยื่นกระทู้ถามก่อน 7 วัน เรื่อง
ที่สอบถามเป็นอำนาจของนายกฯว่าจะให้คำตอบได้หรือไม่อย่างไร และถ้านายกฯ
ชี้แจงแล้ว ผู้ยื่นสามารถสอบถามได้อีก 3 ครั้ง ครับ 

นายสมยศ กันทะวัง เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่านครับ ที่ท่านสท.สมนึก แสนเจริญใจ ยื่นกระทู้ถามมานั้น ก็เป็นสิทธิของ

สมาชิกครับ โครงการถนนลูกรังนั้นการดำเนินโดยลงพื้นที่สำรวจโดยสมาชิกฯทุกท่าน 
การทำงานเราร่วมคิด ร่วมทำ ผมไม่ได้ตัดสินใจฝ่ายเดียวครับ หากท่านสท.สมนึก ไม่
เข้าใจหรืออยากทราบในส่วนไหนสามารถถามผมได้เลยครับ ทางด้านเอกสารมีมาก
พอสมควรครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านนายกฯที่ได้ชี้แจงครับ ผู้ยื่นกระทู้สามารถซักถามในประเด็นนี้ได้ 3 ครั้ง 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรื่องการทำงานนั้น ผมเปิดโอกาสให้เต็มท่ีครับ โครงการถนนลูกรังผมก็คอยดูแลจุด  
สมาชิกสภาฯ ไหนที่ไม่เรียบร้อยผมก็แจ้งไปยังท่านนายกฯ แต่เมื่อหลังจากท่ีมีการประชุม 
 ประจำเดือน ก็มีคนมาบอกผมว่าท่านนายกฯ บอกกับชาวบ้านว่าโครงการต่าง ๆ 

สามารถทำได้หมด แต่มีคนร้องเรียนอยู่หนึ่งคน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำไม
ท่านนายกฯถึงนำผมไปกล่าวอ้างเช่นนั้นครับ ผมยอมรับว่าผมเคยร้องเรียน 4 โครงการ
ที่ผ่านมา แต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เคยทำอีกครับ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
เป็นสิทธิและอำนาจหน้าที่ ของสมาชิกฯทุกคน เอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้างควรเปิดเผย ควรปิดประกาศให้ชาวบ้านรับรู้ครับ หากท่านนายกฯและท่านรอง
นายกฯไม่หยุดกล่าวอ้างผม ผมขอถือสัญญานี ้ไว ้ ถ ้าหากกล่าวหาผมอีกผมจะ
ดำเนินการต่อไปครับ อีกเรื่องหนึ่งครับ ชาวบ้านมาขอถ่ายเอกสารทำไมไม่มีค่าใช้จ่าย 
แต่ผมมาขอถ่ายเอกสารทำไมมีค่าใช้จ่ายครับ ผมมีสิทธิ มีอำนาจหน้าที่ตรวจการ
ทำงานครับ ท่านนายกฯไม่ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท่านนายกฯไม่
จริงใจต่อสมาชิกฯครับ ผมเคยขอดูบัญชีสถานะการเงิน ทางคลังก็ไม่เคยให้ดูครับ มีแต่
เอกสารสำเนาไม่ใช่ตัวจริง ผมไม่เชื ่อครับ ผมทำหน้าที่มา 8-9 ปี ผมคิดว่าผมโดน
หลอกมาตลอด ผมไว้ใจท่านประธานสภาฯ ท่านเคยตั้งเป้าหมายไว้ แต่สุดท้ายก็ไม่ทำ
ตามที่ตั ้งไว้ครับ ประธานสภานฯต้องเป็นกลาง ต้องมาช่วยกันดูแลตรวจสอบฝ่าย
บริหาร เรื ่องไหนถูกเรื ่องไหนผิดมาคุยกันครับ เวลามีปัญหาเดือดร้อนผมไม่เคย
ร้องเรียน แต่มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมาแจ้งเรื่องร้องเรียน เมื่อคราวประชุม
ครั้งก่อนชาวบ้านมาเข้าร่วมประชุม ชาวบ้านมาก็อยากมาร่วมรับฟังว่าสมาชิกฯทำงาน
กันอย่างไร แต่ประธานสภาฯก็ให้ชาวบ้านออกจากที่ประชุมก่อนครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ผมขออนุญาตชี้แจง กรณีท่ีถูกพาดพิงครับ เมื่อวันนั้นผมไม่ได้เชิญชาวบ้านออกจากที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมครับ ชาวบ้านมายื่นหนังสือครับ ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้ารับฟังในที่ประชุมแต่ต้อง

อยู่ในระเบียบครับ เข้าสู่ประเด็นครับ เลขานุการฯชี้แจงในส่วน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ครับ 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ตามระเบียบพรบ.ข้อมูลข่าวสารขอดูได้ ขอถ่ายเอกสารได้ไม่คิดค่าธรรมเนียมค่ะ แต่ถ้า 
เลขานุการสภาฯ ให้รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร คิดค่าธรรมเนียมคำรับรองละไม่เกิน 5 บาทค่ะ 
 



๑๔ 

 

นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นคือท่านสท.สมนึก ต้องการสัญญาจัดซื้อจัดจ้างครับ ถ่ายสำเนาเอกสารโดยที่ไม่ 
ประธานสภาฯ รับรองสำเนาไม่มีค่าใช้จ่ายครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายสมยศ กันทะวัง ท่านสท.สมนึก ต้องการเฉพาะสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและไม่รับรองสำเนาใช่หรือไม่ครับ  
นายกเทศมนตรีฯ  
นายสมนึก แสนเจริญใจ ใช่ครับ  
สมาชิกสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต สรุปประเด็นนี้ ท่านสท.สมนึก ถ่ายสำเนาเอกสารเฉพาะสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและไม่ 
ประธานสภาฯ รับรองสำเนาครับ ฝากเลขานุการฯ จัดเตรียมเอกสารให้ด้วยครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอหรือมีข้อซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายวิรัตน์ วงค์ฝั้น เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่านครับ ตามที่ท่านสท.สมนึกกล่าวว่าควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเอกสาร

การจัดซื้อจัดจ้างควรเปิดเผย ควรปิดประกาศให้ชาวบ้านรับรู้นั้น ผมคิดว่าโครงการใดที่
มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือมีการทำสัญญาควรส่งให้สมาชิกฯรับทราบด้วยครับ เพราะที่
ผ่านมาผมก็ไม่ทราบว่าดำเนินการอะไรบ้าง ไปถึงไหนแล้วบ้างครับ โครงการถนนลูกรัง 
1,800,000 บาท จ่ายขาดเงินสะสม ตอนนั้นท่านนายกฯบอกว่าจะนำเงินส่วนนี้ไป 

 ดำเนินการในส่วนของลูกรังในตำบลเรา  13 หมู่บ้าน แต่เท่าที่ผมรู้มานั้นเงินจำนวน
นั้นท่านนายกฯแบ่งไปเป็นค่านำมันให้กับเครื่องจักรของทหารที่มาลงพื้นที่ครับ ผมได้
ยินข่าวมาแบบนี้แต่ไม่ทราบข้อเท็จจริงครับ งบประมาณ 1,800,000 บาท 13 
หมู่บ้าน เฉลี่ยหมู่บ้านละแสนกว่าบาท ผมถามผู้รับเหมาว่าทำไม่ดินลูกรังที่ทำถนนถึง
บาง ผู้รับเหมาบอกว่างบประมาณน้อยเลยได้แค่นี้  ผมไม่ทราบว่าการจัดซื้อจัดจ้างแต่
ละครั้งกี่บาท ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ผิดระเบียบผมขอให้ทางฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยครับ 

นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกฯเราต้องตอบคำถามต่าง ๆ กับพ่ีน้องชาวบ้านเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ บางครั้ง 
ประธานสภาฯ ก็ตอบคำถามลอย ๆ ไม่มีข้อมูลครับ  แนวคิดของท่านสท.วิรัตน์นั้นก็เป็นแนวทางที่ดีที่
 เราจะสามารถชี้แจงให้กับชาวบ้านได้ถูกต้องครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอหรือมีข้อซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ลำดับต่อไป จะเลือกโครงการที่จะดำเนินการเขต 1 และเขต 2 ค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต เขต 1 บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
ประธานสภาฯ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
 เป็นกว้าง 3.00 เมตร ยาว 240เมตร หนา 0.15 เมตร 
 
นายสุพพจน์ ตาสุยะ เขต 2 บ้านบารมีศรีวิชัย โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัล ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 
สมาชิกสภาฯ 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 



๑๕ 

 

นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หากไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา   12.30  น. 
         

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (ลงชื่อ)      สุรีรัตน์   รุ่งเรอืง 

(นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
 

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

 

      รับทราบ 
 
            (ลงชื่อ)         สุรพล   ดวงจติ 

(นายสุรพล   ดวงจิต) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 


