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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 

วันที่  18 มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

------------------------------------------------------------ 
 

ผู้มาประชุม :       จำนวน  12  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  ลาป่วย 
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   17   คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมยศ  กันทะวัง นายกเทศมนตรี สมยศ  กันทะวัง  
2 นายประเวศน์  พรมยืน รองนายกเทศมนตรี ประเวศน์  พรมยืน  
3 นายเอกชัย  คำแสน รองนายกเทศมนตรี เอกชัย  คำแสน  
4 นายประยุทธ  เงาส่อง ผู้อำนวยการกองช่าง ประยุทธ  เงาส่อง  
5 นางอรชร  สมพงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง อรชร  สมพงษ์  
6 นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ หัวหน้าสำนักปลัด พริ้มเพรา วรรณภิละ  
7 ว่าที่ร้อยตรี กมล  อินแฝง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กมล  อินแฝง  
8 นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ดุจเดือน อุดสาสาร  
9 นายไพรัตน์  ธนันชัย หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฯ ไพรัตน์  ธนันชัย  
10 นายวสันต์   ทะกาวิน หัวหน้าฝ่ายโยธา วสันต์   ทะกาวิน  
11 นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์ นักวิชาการสาธารณสุขฯ ศิริพร  รังสิยารมณ์  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

12 นางสาวรัชณีย์  กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รัชณีย์    กองแก้ว  
13 นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ นักพัฒนาชุมชนฯ กรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ  
14 นางเบญจมาศ  วงค์ต๊ะ นักพัฒนาชุมชนฯ เบญจมาศ  วงค์ต๊ะ  
15 นางรุจิดา     ชมภูเทพา นักจัดการงานทั่วไปฯ รุจิดา      ชมภูเทพา  
16 นายภูเบศร์ บุญมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ภูเบศร์    บุญมา  
17 นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่ เจ้าพนักงานธุรการฯ อกนิษฐ์   ตุ้ยแพร่  

 
เปิดประชุมเวลา   09.00   น. 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา 
เลขานุการฯ  นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และสวัสดีพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
 วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
 ๒๕63 ขณะนี้มี ผู ้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภาฯ 
 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ ประจำที ่   
  - ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ
 วาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต 1) วันนี้มีงานฌาปณกิจศพ นายสมคิด ขาวป้อ ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครป้องกัน 
ประธานสภาฯ ภัยฝ่ายพลเรือน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 หลังจากเลิกประชุมเชิญร่วมงานครับ 
 2) ขอขอบคุณทุกท่านที ่ได ้ไปร่วมงานถวายน้ำสรงสถูปอัฐ ิและเปลี ่ยนผ้าไตร

พระราชทานในการจัดงานครบรอบ 143 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย งานปีนี้กระผมยอมรับว่า
ขาดตกบกพร่องหลายอย่าง เช่น บริเวณพิธีเมื่อประธานฯ มาถึงก็ไม่มีน้ำร้อนน้ำชามา
ต้อนรับ กระผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่เทศบาล ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดจัดเตรียม
เอง ทุกครั้งที่เรารับผิดชอบก็มีขาดตกบกพร่องบ้างแต่ไม่มากครับ ครั้งนี้บกพร่องมาก
พอสมควร กระผมนำเรียนเพื ่อชี ้แจงที ่ประชุมว่า ในส่วนการดำเนินงานครั ้งนี้  
ทางเทศบาลได้ประสานเพ่ือเข้าไปช่วยดูแลแล้วแต่ทางวัดปฏิเสธการช่วยเหลือครับ 

 3) เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 สมาชิกฯ และคณะบริหารได้ร่วมกันแจก
ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาใด ๆ จากรัฐบาล
ครับ 

 4) กระผมขออนุญาตแจ้งเรื่องกฎระเบียบและมารยาทในการประชุมสภาฯ ในการ
ชี้แจงทุกครั้งให้ยกมือ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ลุกขึ้นยืน เพื่อกล่าวรายงานตัวแล้ว  
จึงนำเสนอหรือชี้แจงเป็นลำดับต่อไปครับ เพ่ือเป็นการให้เกียรติสภาฯครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต ขออนุญาตพักการประชุมสักครู่ เนื่องจากตอนนี้นายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้ ได้เดินทาง
ประธานสภาฯ มาถึงเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง
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 ตำบลศรีวิชัย จำนวน 40 ราย ครับ เรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติมอบถุงยังชีพ
 ร่วมกันครับ เชิญครับ 
 (-พักการประชุม 20 นาที มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพ่ึงพิง-) 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2563 
นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมคิด  ธรรมป๊อก เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอแก้ไขหน้าที่ 17 ตรงทีท่่านสท.นิชสัน เดชะอุป 

กล ่ า ว ว ่ า  เ ร ี ยนประธ านสภาฯ  ตามท ี ่ สท . สมค ิ ดกล ่ า ว  ท ่ าน ให ้ เ ก ี ย รติ  
สภาฯ ให้เกียรติองค์กรหรือไม่ครับ ท่านไม่ไปร่วมงาน ไม่ร่วมกิจกรรม และไม่เข้ารับ
การอบรม หลายครั้งครับ ตั้งกฎไว้ว่าผู้ที่ไม่ร่วมกิจกรรมจะถูกปรับแต่ก็ไม่ยอมให้ปรับ
ครับ แก้ไขรายงานการประชุมเป็น เรียนประธานสภาฯ บางท่านให้เกียรติสภาฯ  
ให้เกียรติองค์กรหรือไม่ครับ บางท่านไม่ไปร่วมงาน ไม่ร่วมกิจกรรม และไม่เข้ารับการ
อบรม หลายครั้งครับ ตั้งกฎไว้ว่าผู้ที่ไม่ร่วมกิจกรรมจะถูกปรับแต่ก็ไม่ยอมให้ปรับครับ
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านประธานสภาฯ ได้กำหนดเป็นกิจกรรม กระผมไปร่วม
ท ุกคร ั ้ ง  และค ่าปร ับกระผมก ็ ไม ่ เคยต ิดค ้ างคร ับ สอบถามท ่านสท.บ ุญมี   
ท่านสท.อนงค์คาร หรือท่านสท.เมืองคำ ก็ได้ครับ กระผมไปเข้าร่วมงานราชพิธีต่าง ๆ  
ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ สมาชิกทุกท่านที่ร่วมงานก็น่าจะเห็นครับ และถ้าหากมี
ข้อมูลเรื่องท่ีกระผมไม่ยอมเสียค่าปรับนั้นสามารถนำมาชี้แจงได้เลยครับ  

มติที่ประชุม มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2563 

ระเบียบวาระท่ี  3      เรื่อง สืบเนื่อง 
นายสุรพล ดวงจิต -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
นายสุรพล ดวงจิต เชิญเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงบประมาณในการจัดซื้อ 
ประธานสภาฯ ถุงยังชีพครับ 
นางอรชร  สมพงษ์ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
ผอ.คลัง ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันขออนุญาตชี ้แจงการดำเนินการแจกถุงยังชีพ 
 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 2019  
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 สรุปจำนวนประชาชนที่ยื ่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อเทศบาลตำบล 
 ศรีวิชัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
 ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

   
  เขต 1 จำนวน  87 ราย / เขต 2 จำนวน  58 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน รวมรายช่ือที่ยื่นขอรับ
ความช่วยเหลือ (คน) 

ราคาถุงยังชีพ 
ชุดละ 550 บาท 

รวมเป็นเงิน 

1 ม.1 บ้านปาง                         7                 550             3,850  
2 ม.2 บ้านแม่อีไฮ                         9                 550             4,950  
3 ม.3 บ้านห้วยบง                       30                 550           16,500  
4 ม.4 บ้านแม่ป้อกใน                         1                 550               550  
5 ม.5 บ้านแม่ป้อกเหนือ                       10                 550             5,500  
6 ม.6 บ้านแม่ป้อก                       13                 550             7,150  
7 ม.7 บ้านแม่จ๋อง                       12                 550             6,600  
8 ม.8 บ้านใหม่สุขสันต์                       19                 550           10,450  
9 ม.9 บ้านศรีบุญเรือง                       10                 550             5,500  
10 ม.10 บ้านศรีวิชัย                         8                 550             4,400  
11 ม.11 บ้านใหม่สวรรค์                         6                 550             3,300  
12 ม.12 บ้านอุดมพัฒนา                         9                 550             4,950  
13 ม.13 บ้านบารมีศรีวิชัย                       11                 550             6,050  

 รวม                       145             79,750  
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 ถุงยังชีพ จำนวน 145 ชุด ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ต่อ 1 ชุด 

ที ่ รายการ จำนวน ราคา/
หน่วย 

รวมราคา 
(บาท) 

1. ข้าวหอมมะลิ 100 % คัดพิเศษ น้ำหนัก 5 กก.ต่อถุง 145 137 9,865.00  

2. ปลาแมคเคอเรลในมะเขือเทศ ขนาด 155 กรัม/กระป๋อง  
บรรจุ 10 กระป๋องต่อแพค 

145 149 21,605.00  

3. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ ขนาด 10 ซองต่อแพค 145 53    7,685.00  

4. น้ำปลาขวดเพท ขนาด 700 มล. 145 30   4,350.00  

5. น้ำมันถั่วเหลือง ขนาด 1 ลิตร 145 42   6,090.00  

6. ไข่ไก่เบอร์ 2  จำนวน 30 ฟอง 145 82  1,890.00  

7. ซีอ้ิวขาวสูตร 1 ขนาด 600 มล. 145 32   4,640.00  

8. นมถั่วเหลือง UHT สูตรหวาน ขนาด 300 มล. 290 10   2,900.00  

9. ถุงสำหรับบรรจุภัณฑ์ 145 5     725.00  

  เป็นเงิน   79,750 บาท 

 
 ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลศรีวิชัย คำสั่งเลขที ่53/2563 
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการ ซื้อถุงยังชีพ
 เพื ่อช่วยเหลือประชาชนที ่ได้ร ับผลกระทบจากโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้    

1. นายสมยศ  กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ประธานกรรมการฯ 
2. นายประเวศน์  พรมยืน รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  กรรมการ 
3. นายเอกชัย  คำแสน รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  กรรมการ 
4. นายสุรพล  ดวงจิต ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กรรมการ 
5. นายนิชสัน  เดชะอุป รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย กรรมการ 
6. นายเมืองคำ  กาวิตา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 กรรมการ 
7. นางบุญมี  มณีขัตยิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 กรรมการ 
8. นางอนงค์คาร  ทิศหล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 กรรมการ 
9. นายณรงค์  คำวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 กรรมการ 

10. นายนิรันดร์  ยะเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 กรรมการ 
11. นายสมคิด  ธรรมป๊อก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 กรรมการ 
12. นายสุพจน์  ตาสุยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 กรรมการ 
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13. นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 กรรมการ 
14. นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 กรรมการ 
15. นายสมนึก  แสนเจริญใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 กรรมการ 
16. น.ส.ดุจเดือน  อุดสาสาร  หัวหน้าฝ่ายปกครอง   กรรมการ 
17. นางสาวนงคราญ  ศรีไทย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  กรรมการ 
18. นายรัชนินทร์  เมืองใจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
19. น.ส.ศิริพร  รังสิยารมณ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
20. น.ส.กรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  กรรมการ

        
นางอนงค์คาร ทิศหล้า เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในการขอรับถุงยังชีพเพ่ิมเติม  
 เป็นผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 จำนวน 2 ราย คะ 
นายสุรพล ดวงจิต กรณผีู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 จำนวน 2 ราย ไม่ได้ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือใด ๆ  
ประธานสภาฯ เนื่องจากอยู่บ้านเพียงลำพังไม่มีลูกหลานอยู่ด้วย จึงไม่ทราบเรื่องการให้ความช่วยเหลือ
 จากภาครัฐหรือจากท้องถิ่น กระผมจึงให้ นางอนงค์คาร ทิศหล้า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 เขต 1 รับเรื่องเพื่อประสานงานเจ้าหน้าที่ต่อไปครับ กรณีตกหล่นสามารถแจ้งมายัง
 เจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบได้ครับ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ การให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  
 และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง การให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับ 
เลขานุการฯ หน่วยงานอื่น และให้การช่วยเป็นครัวเรือน หากมีผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือตกหล่น
 สามารถแจ้งเรื่องมายังเทศบาล เพ่ือตรวจสอบกลั่นกรองสิทธิ์คะ  
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกฯ สามารถรับเรื่องจากชาวบ้านเพื่อประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ครับ  
ประธานสภาฯ 
นายประเวศน์ พรมยืน เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมได้ประสานเรื่องกับกิ่งกาชาด แล้วในกรณีที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือตกหล่น 
 ให้สมาชิกฯ ส่งรายชื ่อมายังเจ้าหน้าที ่จากนั ้นจะทำการตรวจสอบกลั่นกรองสิทธิ์  
 ผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองทางเทศบาลจะส่งรายชื่อไปยังกิ่งกาชาดเพื่อขอรับการช่วยเหลือ
 ต่อไปครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านรองนายกฯประเวศน์ พรมยืน ครับ  
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.2 แนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย 
นายสุรพล ดวงจิต เดือนสิงหาคม จะมีการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
ประธานสภาฯ ต้องมีการหารือในด้านงบประมาณมากพอสมควร เนื่องจากงบประมาณบางส่วน 
 ถูกนำไปใช้ เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา เชิญเลขานุการสภาฯ 
 ชี้แจงในการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำให้กับพ่ีน้องชาวบ้าน อาจจะต้องขอ
 อนุญาตโอนงบประมาณรายจ่ายครับ  
นายประเวศน์ พรมยืน เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมขออนุญาตนำเสนอครับ ปัญหาที่ทางฝ่ายบริหารจะดำเนินการแก้ไขคือเรื่องการ

ขาดแคลนน้ำ มี 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 11 ที่จะดำเนินการต่อไปคือ หมู่ 3
หมู่ 5 แต่ตอนนี้ล่าช้าเพราะพื้นที่ที ่จะดำเนินการจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของ
เทศบาลเท่านั้น และที่ที่มอบให้นั้นต้องตรวจสอบว่ามีน้ำหรือไม่ หมู่บ้านที่เอกสารไม่
พร้อมคือ หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 11 ครับ หมู่ 4 เปลี่ยนจากหอถังสูงเป็นถัง แชมเปญ 
เพราะสามารถเคลื่อนย้ายได้ครับ หมู่ 1 จะตั้งแท้งค์ไว้ตรงบ้านครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่ 4 
จะทำการเป่าบ่ออีกครั้ง 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านรองนายกฯประเวศน์ พรมยืน ครับ 
ประธานสภาฯ หมู่ 2 กรมทรัพยากรน้ำมาดำเนินการเจาะบ่อบาดาลให้แล้ว หมู่ 11 รอเรื่องเอกสาร

สิทธิ์ ในการแก้ปัญหาต้องใช้วิธีการโอนงบประมาณ โดยไม่เรียงลำดับถ้าหมู่บ้านใด 
มีความพร้อมก็ทำก่อนครับ สมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องนำเสนอเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ เรียนเชิญครับ 

นายสมคิด ธรรมป๊อก เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ การโอนงบประมาณฯ หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แก้ปัญหาเร่งด่วน เพื่อพี่น้องชาวบ้านเป็นสิ่งสำคัญครับ ผมเห็นด้วยครับ ที่ผ่านมา 
แห้งแล้งหนักมีแต่บ่อไม่มีแท้งค์น้ำ หมู่ 9 เจาะบ่อบาดาลแล้วต้องไปหาซัมเมิร์สจุดอ่ืน
มาใช้ พอใช้ไปสักพักน้ำหมดต้องย้ายกลับมาที่เดิม ตรงป่าช้าบ้านปางผมไปเปิด-ปิด  
น้ำทั้งคืนถ้าเปิดทิ้งไว้จะไม่เต็มแท้งค์ครับ เรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อพอสัญจรได้ครับ 
เราช่วยกันแก้ไขไปก่อนครับ ควรนำงบประมาณมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำก่อนครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านสท.สมคิด ธรรมป๊อก ครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีเรื่องนำเสนอเก่ียวกับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เรียนเชิญครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน ขอโอนงบประมาณฯ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 หมู่ 4 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณ นายสมคิด ธรรมป๊อก สมาชิกสภาฯ เขต 2 ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง เบื้องต้นจะขอมติเห็นชอบในการโอนงบประมาณฯ คะ 
เลขานุการฯ 
นายสุรพล ดวงจิต ขอมติเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
ประธานสภาฯ ถ้างบประมาณพร้อม จึงจะดำเนินการโอนงบประมาณฯครับ 
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นายประเวศน์ พรมยืน ถ้าหากโครงการอยู่ในเทศบัญญัติฯและเอกสารต่าง ๆ พร้อมแล้วสามารถดำเนินการได้ 
รองนายกเทศมนตรีฯ หรือไม่ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต สามารถดำเนินการได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
เลขานุการฯ โครงการจัดทำและติดตั ้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ 3  งบประมาณ 300,000 บาท 

โครงการจัดทำและติดตั ้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่  5 งบประมาณ 300,000 บาท 
โครงการจัดทำและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ 11 งบประมาณ 300,000 บาท 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู ้เข ้าร ่วมประชุมทุกท่านครับ ประเด็นแรกกระผมเห็นด้วย ที ่ทางฝ่ายบริหาร 

จะดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วน แต่ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ ระเบียบการประชุมสภาฯ การโอนงบประมาณก็ต้อง
ดำเนินการทีละโครงการโอนจากหมวดไหนไปทำอะไร เบื ้องต้นให้มีรายละเอียด  
ที ่ช ัดเจน เพื ่อให้สภาฯพิจารณาเป็นรายโครงการครับ กระผมเข้าใจว่าบางครั้ง 
เร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวบ้าน แต่เราก็ต้องคำนึงถึงระเบียบวิธีการ
งบประมาณ และระเบียบการประชุมสภาฯ ว่าทำถูกต้องหรือไม่ และประเด็นที่แต่งตั้ง
สมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการร่วมในการตรวจรับการจัดซื ้อจ ัดจ้างถุงยังชีพ  
ตามหลักเกณฑ์การตรวจรับเราต้องดูของว่ามีการจัดซื ้ออย่างไร  ถูกต้องหรือไม่  
กระผมเป็นห่วงในกรณีที่จัดซื้อหลายที่ทำให้มีการเปรียบเทียบราคา การเสียภาษีต่าง ๆ  
แต่เทศบาลฯ จัดซื้อที่ห้างแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน กระผมเห็นสมควรเพราะ 
มีมาตรฐานครับ แต่ในกระบวนการตรวจรับควรจะแจ้งให้สมาชิกฯมาดูของหรือ
รายละเอียดว่าจัดซื้อจากที่ไหน ถ้ามีการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการร่วมในการตรวจ
รับการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ขอให้แจ้งสมาชิกฯ ด้วยครับ  

นายสุรพล ดวงจิต สรุปประเด็นการดำเนินการโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการจัดทำและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บ 
ประธานสภาฯ น้ำหมู่บ้านที่ปรากฎในเทศบัญญัติฯแล้ว หากมีงบประมาณเพียงพอสามารถดำเนินการ

ได้เลย แต่โครงการหมู่บ้านใดที่ไม่ปรากฏในเทศบัญญัติฯ จะขออนุญาตเปิดประชุม
วิสามัญฯ เพื่อขอโอนงบประมาณต่อไปครับ กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 4.3 จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
นายสุรพล ดวงจิต ในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ทางฝ่ายบริหารก็จะ 
ประธานสภาฯ ดำเนินการจัดทำร่างบัญญัติฯ  จากนั้นเสนอต่อที่ประชุมสภาฯเพื่อให้สภาฯพิจารณา

เพ่ือเห็นชอบและรับรองร่างบัญญัติฯ ครับ    
นายประเวศน์ พรมยืน ในการทำเทศบัญญัติฯ ทางฝ่ายบริหารไม่ทราบปัญหาความเดือดร้อนทั่วถึง สมาชิกฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ สามารถนำเสนอเพ่ิมเติมได้ครับ แต่จะเน้นปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลักครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านรองนายกฯ นายประเวศน์ พรมยืน ครับ ในการจัดทำเทศบัญญัติ 



๙ 

 

ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 สมาชิกฯใกล้ชิดกับพี ่น้องชาวบ้านและรับรู้ 
ถึงปัญหาต่าง ๆ มากกว่าทางฝ่ายบริหาร หากต้องการแก้ไขปัญหาด้านใดสามารถ
นำเสนอเพ่ิมเติมได้ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.4 ชี้แจงรายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 
นายสุรพล ดวงจิต เชิญเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงรายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางอรชร  สมพงษ ์ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
ผอ.คลัง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกฯทุกท่าน รายละเอียด

ดังนี้ รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563  
 เป็นรายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 
 รายรับ  49,790,785.61 บาท 
 รายจ่าย 44,440,119.77 บาท 
 งบประมาณคงเหลือ 5,350,665.84 บาท 
 ในงบประมาณคงเหลือนี้ จะรวมกับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการที่ได้จ่ายไป จำนวน 

1,427,434 บาท เพราะฉะนั้นงบประมาณคงเหลือ คือ 3,923,231.14 บาท  
และต้องกันเงินงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในเดือนมิถุนายนประมาณ 1,5000,000 บาท 
ในเดือนมิถุนายนอาจจะมีรายรับหรือรายจ่ายเพิ ่มเติม แต่จะมากหรือน้อยนั้น 
ไม่สามารถทราบได้คะ เพราะฉะนั้นแล้วงบประมาณที่สามารถใช้ได้โดยประมาณ  
คือ 1,170,601 บาท 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านผู้อำนวยการคลัง ครับ งบประมาณคงเหลือตามที่ผู้อำนวยการคลังชี้แจง 
ประธานสภาฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป ในโครงการที ่ได้หารือเบื้องต้นเมื ่อสักครู ่เป็นดุลพินิจ  

ของฝ่ายบริหารครับ สมาชิกฯท่านใดมีเรื่องนำเสนอ เชิญครับ 
นายวิรัตน์ วงศ์ฝั้น เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ประเด็นปัญหาเรื ่องน้ำอุปโภคบริโภค งบประมาณ 

ที่สามารถใช้ได้ประมาณหนึ ่งล้านกว่าบาท ที ่เราจะทำตอนนี ้คือถังเหล็กเก็บน้ำ  
หมู่บ้านที ่มีแหล่งน้ำแล้ว ต้องการถังเหล็กเก็บน้ำด่วนเพราะชาวบ้านเดือดร้อน  
เราจะสามารถใช้งบประมาณนี้ทำได้กี่หมู่บ้านครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณ นายวิรัตน์ วงศ์ฝั้น สมาชิกสภาฯ เขต 2 นำเสนอประเด็นปัญหาเรื่องน้ำ 
ประธานสภาฯ อุปโภคบริโภคคร ับ ในกรณีที่ต ้องใช้งบประมาณเกินที ่ต ั ้ งไว ้ ในเทศบัญญ ัติฯ 

ก็ต้องขออนุญาตเปิดประชุมวิสามัญฯเพ่ือขอโอนงบประมาณครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน หมู่บ้านที่จะเข้าดำเนินการคือ หมู่ 3 หมู่ 5 แต่เอกสารที่ขออนุญาตยังไม่พร้อมครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ หมู่ 4 กระผมได้ยื ่นเรื ่องโครงการพื้นที ่ศักยภาพต่ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  

และเครื ่องปั่นไฟสำรอง สามารถใช้ได้หลายหมู่บ้านร่วมกัน ในส่วนบ่อของหมู่ 9  
ไม่เคยเป่าบ่อเลยจึงทำให้ได้น้ำน้อย และกำลังจะทำเรื่องเป่าบ่อครับ 



๑๐ 

 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณ ท่านรองนายกฯประเวศน์ พรมยืน ชี้แจงประเด็นปัญหาเรื่องน้ำครับ 
ประธานสภาฯ ถ้ามีงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามา ให้ผู้อำนวยการคลังประสานด้วยครับ สมาชิกฯท่านใด

มีเรื่องนำเสนอเพ่ิมเติม เชิญครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมมีโอกาสพูดคุยกับท่านรังสรรค์ มณีรัตน์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดลำพูน ทราบว่าปีงบประมาณต่อไปรัฐบาล 
จะปรับลดงบประมาณของท้องถิ่นลง ปรับลดงบประมาณในการจัดอบรม ประชุม 
สัมมนา แต่โครงการโครงสร้างพื้นฐานไม่ตัดลดครับ ในส่วนการจัดกิจกรรมอบรม 
ประช ุม เราก็ต ้องต ัดโครงการออกบ้างเพราะทำไปก็ไม ่ได ้ประโยชน ์มากนัก  
สูญเสียงบประมาณมากพอสมควรครับ เดือนสิงหาคมเรามาหารือกันอีกครั้งครับ 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ตามความเข้าใจของดิฉัน งบประมาณท่ีต้องปรับลดน่าจะเป็นในส่วนของการสัมนมา 
เลขานุการฯ หรือศึกษาดูงานคะ โครงการอบรมหรือสัมมนาของเรามีไม่มากคะ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณครับ ทุกท่านที่ได้นำเสนอครับ ลำดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระ เรื่องอ่ืนๆ ครับ 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี  5      เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายสุรพล ดวงจิต ปัญหาขาดแคลนน้ำ ห้วยทรายขาว บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11  
ประธานสภาฯ เชิญ นายเมืองคำ กาวิตา สมาชิกสภาฯ เขต 1 ชี้แจงที่ประชุมครับ 
นายเมืองคำ กาวิตา เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ช่วงเช้าวันนี้กระผมได้รับแจ้งจากหัวหน้าเหมืองฝาย 

ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรกรรมปลูกข้าว 
ชาวบ้านขอความช่วยเหลือเป็นกระสอบ จำนวน 200 ใบ เหมืองฝายตรงนี้ใช้ร่วมกัน
หลายหมู่บ้าน เช่น หมู ่ 3 หมู ่ 5 หมู ่ 11 และหมู่ 12  แต่อาจจะทำงานลำบาก
เนื่องจากลำห้วยตรงนั้นค่อนข้างลึก อาจจะต้องใช้รถแม็คโคร ผมจึงได้บอกกับชาวบ้าน
ว่าจะนำเรื่องนำเรียนที่ประชุมในวันนี้ ชาวบ้านก็ร้อนใจ ตอนนี้ก็รออยู่ตรงฝายครับ  
ที่ผ่านมาใช้รถแม็คโครขุดประมาณ 4-5 ชั่วโมง กระผมขอฝากเรื่องนี้ให้พิจารณาด้วย
ครับ และอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องอ่างห้วยทรายขาว ตอนนี้พร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้าง
แล้ว ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนกระผมเป็นผู้ใหญ่บ้านได้บอกกับชาวบ้านให้กันที ่ดิน
บริเวณโดยรอบอ่างไว้เพ่ือดำเนินการก่อสร้งอ่างเก็บน้ำ แต่เวลาผ่านมาหลายปีชาวบ้าน
เห็นว่าไม่ดำเนินการใด ๆ จึงได้ทำการเกษตรในพื้นที่ตรงนั้น ชาวบ้านที่มีที่ทำกินตรง
นั ้นจึงเกิดการต่อต้าน ไม่ให้ความร่วมมือครับ หลังจากเลิกประชุมแล้วขอความ
อนุเคราะห์ทุกท่านลงพ้ืนที่เยี่ยมเยือนชาวบ้านครับ ขอบคุณครับ 

นายวิรัตน์ วงค์ฝั้น เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตสอบถามว่า ปัญหาเหมืองฝาย  

ที่จะต้องใช้รถแม็คโครนั้น เดือดร้อนทุกปีหรือไม่ครับ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3


๑๑ 

 

นายเมืองคำ กาวิตา ถ้าเข้าฤดูแล้งชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนครับ ตอนนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านสท.เมืองคำ กาวิตา ครับ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจึงแจ้งเรื่องมายัง 
ประธานสภาฯ สมาชิก เพื่อช่วยกันหารือแนวทางแก้ไข ในส่วนนี้เป็นการซ่อมแซม เรียนถามทาง 

ฝ่ายบริหารถึงการใช้จ่ายงบประมาณในการซ่อมแซมครับ 
นายสมยศ กันทะวัง เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมได้รับการ 
นายกเทศมนตรีฯ ประสานงานเรื ่องนี้มาเมื ่อวันก่อนแล้วครับ โดยขอรับการช่วยเหลือเป็นกระสอบ   

จึงได้ให้ท่านรองนายกฯ ประเวศน์ พรมยืม นำกระสอบไปมอบให้กับชาวบ้าน แต่หาก
เป็นเครื ่องจักรหรืองบประมาณนั ้นจะมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายครับ หลังจาก 
เลิกประชุมกระผมและช่างจะไปดูสถานที่ก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านนายกฯที่ได้ชี้แจงครับ มอบประเด็นนี้ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อครับ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายประเวศน์ พรมยืน เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมเรื ่องการตรวจสอบพื้นที่ที ่ได้รับการสนับสนุน

โครงการจากกรมทรัพยากรน้ำฯ ในวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 
ฝายบ้านปาง เวลา 10.30 น. ฝายหมู ่ 8 เวลา 13.30 น. ฝายสบจ๋อง หมู ่ 7  
เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมมีเรื่องเสนอสองเรื่องครับ เรื่องแรกกระผมเห็น

ด ้วยในการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ คร ับ เร ื ่องที ่สองเร ื ่องการทำงานของ  
บรรเทาสาธารณภัย ในการบริการส่งน้ำให้กับประชาชนที ่ขาดแคลนน้ำอุปโภค  
กระผมเสนอวิธีบริการส่งน้ำในแต่ละครั้งที ่นำรถออกพื้นที่  หากมีน้ำเหลือให้ถาม
ชาวบ้านในละแวกนั ้นว่ามีใครต้องการน้ำหรือไม่ จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับ 
เนื่องจากรถของเทศบาลบรรจุน้ำได้มากครับ ขอบคุณครับ 

นายประเวศน์ พรมยืน เรื่องนี้อยู่ที่การบริหารจัดการของหมู่บ้านด้วยครับ บางพ้ืนที่เราไม่สามารถแจกจ่ายน้ำ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ให้ได้เนื ่องจากชาวบ้านไม่ม ีที ่รองรับน้ำครับ และชาวบ้านบาง รายนำน้ำไปใช้ 

ในการเกษตรทำให้น้ำไม่เพียงพอ ใช้น ้ำผ ิดว ัตถุประสงค์ครับ กระผมได้หารือ 
ผู้นำหมู่บ้านในเรื่องนี้แล้วครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 



๑๒ 

 

นายวิรัตน์ วงค์ฝั้น เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน กระผมได้เสนอเรื่อง

การแก้ปัญหาถนนลูกรังที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านปีนี้เป็นปีที่สองแล้วครับ เนื่องจาก
ตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้ถนนชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านเดือดร้อนมากและฝาก
กระผมเรียนที่ประชุมถึงแนวทางการแก้ปัญหาครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ถ้าหากใช้ลูกรังในการซ่อมแซม จะใช้ลูกรังจากไหนครับ กระผมไม่ได้นิ่งนอนใจครับ 
ประธานสภาฯ ได้ประสานทางฝ่ายบริหารตลอดครับ ถ้าใช ้เป็นหินคลุกในการซ่อมแซมจะใช้

งบประมาณมากกว่าลูกรัง แต่เราจะนำไปซ่อมแซมเฉพาะจุดที่เสียหายครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน เรื่องนี้ผมไม่ได้นิ่งนอนใจครับ ผมเสนอให้ใช้รถน้ำ รดเกรด รถบดอัดซ่อมแซมเฉพาะจุด 
รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หากไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   12.00  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 
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