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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 

วันที่  20 กันยายน 2562  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  -   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน   26   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 นายประยุทธ  เงาส่อง ผู้อำนวยการกองช่าง ประยุทธ  เงาส่อง  
6 นางอรชร  สมพงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง อรชร  สมพงษ์  
7 นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ หัวหน้าสำนักปลัด พริ้มเพรา วรรณภิละ  
8 ว่าที่ร้อยตรี กมล  อินแฝง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กมล  อินแฝง  
9 นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ดุจเดือน อุดสาสาร  
10 นายไพรัตน์  ธนันชัย หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฯ ไพรัตน์  ธนันชัย  
11 นายวสันต์   ทะกาวิน หัวหน้าฝ่ายโยธา วสันต์   ทะกาวิน  
12 นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์ นักวิชาการสาธารณสุขฯ ศิริพร  รังสิยารมณ์  
13 นางสาวรัชณีย์  กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รัชณีย์  กองแก้ว  

 



๒ 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
14 นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ นักพัฒนาชุมชนฯ กรรณิการ์ วงคจ์ันติ๊บ  
15 นางเบญจมาศ  วงค์ต๊ะ นักพัฒนาชุมชนฯ เบญจมาศ  วงค์ต๊ะ  
16 นายภูเบศร์ บุญมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ภูเบศร์ บุญมา  
17 นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่ เจ้าพนักงานธุรการฯ อกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่  
18 นายคุณากร  จันตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 คุณากร  จันตา  
19 นายวรเทพ  เทพวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  วรเทพ  เทพวงศ์  
20 นายรินคำ  เตจ๊ะละ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 รินคำ  เตจ๊ะละ  
21 นายวิสันต์  หล้าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 วิสันต์  หล้าแก้ว  
22 นายพิศิษฐ์  รัตนพรหม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 พิศิษฐ์  รัตนพรหม  
23 นายอุดม  คำใจยา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 อุดม  คำใจยา  
24 นายบุญส่ง  เขื่อนควบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บุญส่ง  เขื่อนควบ  
25 นายนคร  แก้วอ้าย กำนันตำบลศรีวิชัย นคร  แก้วอ้าย  
26 นายทวีชัย  ซาวยา ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ทวีชัย  ซาวยา  
27 นางปราณี   สิทธิยะ นักวิชาการเงิน ปราณี   สิทธิยะ  

 
เปิดประชุมเวลา   09.00   น. 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
เลขานุการฯ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และ สวัสดีพนักงานเทศบาลทุก
 ท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
 ประจำปี ๒๕62 ขณะนี้มี ผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญ ป ร ะ ธ า น
 สภาฯ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ ประจำที ่   
  - ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ
 วาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต 1.1 ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน ฝ่ายบริหารและช่างที่ได้ช่วยกันสำรวจพื้นที่ที่ได้รับ 
ประธานสภาฯ ผลกระทบจากอุทกภัยเพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลความเสียหายในตำบลศรีวิชัย 
 1.2 วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 ที่จะถึงนี้ จะมีพิธีการทางศาสนาก่อนที่จะได้
 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ ณ ป่าช้าหมู่ 5 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีกรรม
 ดังกล่าว ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2562 
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 ในส่วนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หน้าที่ 1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม นางไพรวัลย์  
ศรีไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่พิมพ์ว่า มาเข้าร่วมประชุม แต่นางไพรวัลย์ 
ศรีไทย ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากป่วย ให้แก้ไขเป็น ลาป่วย ครับ ลำดับต่อไป
หน้าที่ 2 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ 

นายสมนึก  แสนเจริญ  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอแก้ไขเพิ่มเติม ตามที่เราได้มีมติที่ประชุมการ

บันทึกรายงานการประชุมทุกถ้อยคำ คำพูดที ่กระผมได้อภิปรายไปนั ้นไม่ม ีครับ  
ขอเพิ่มเติม ตรงระเบียบวาระที่ 3 งบประมาณโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่บรรจุในเทศ
บัญญัติปีงบประมาณ 2563 คือหมู่ที่ 1,9,3,4,6,10,13 เหตุผลที่กระผมไม่เห็นชอบ
ในวาระ 3 เพราะงบประมาณโครงสร้างพื ้นฐานไม่ครบทุกหมู ่บ้านเป็นกระจุกไม่
กระจาย 

นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 
 ครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2562 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ระเบียบวาระท่ี  3      เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและสืบเนื่อง 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน ท่านนายกฯ มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ เกี่ยวกับโครงการสินเชื่อเพ่ือเมืองน่าอยู่  ในส่วนของรายละเอียดนั้นท่านนายกฯ จะแจ้ง
 ในวาระอ่ืน ๆ ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การรายงานสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ 
นางอรชร  สมพงษ์ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
ผอ.คลัง ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ประมาณการรายรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2562  

ณ วันที่ 19 กันยายน 2562   
 รายรับ 48,301,027.55 บาท  
 รายจ่าย 45,535,431.28 บาท 
 รายการรอจ่าย 1,526,147.00 บาท (คาดว่าจะจ่ายในเดือนกันยายน 2562)   
 รวมประมาณการรายจ่าย 47,061,578.28 บาท 
 งบประมาณคงเหลือที่สามารถใช้ได้ 1,239,449.27 บาท (ใช้ได้ ณ วันนี้ ถึง 30 

กันยายน 2562) 
 สองบรรทัดสุดท้ายหน้าแรก เทศบัญญัติฯ ของเทศบาลเรา ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปี 

2562 จำนวนเงิน 68,530,080.00 บาท รายรับทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 ถึง วันที่ 19 กันยายน 2562 มีรายรับ 48,301,027.55 บาท เพราะฉะนั้น
เงินที่รัฐบาลยังไม่ได้จัดสรรมาให้เราคือ 20,229,052.45 บาท ส่วนรายละเอียดข้าง
ในเป็นงบประมาณของเดือนสิงหาคม 2562 เพราะเดือนกันยายน 2562 เรายังไม่ได้
ทำรายการปิดงบค่ะ เราจึงใช้รายการของเดือนสิงหาคมมาประกอบการพิจารณาค่ะ 



๔ 

 

 
นายสุรพล ดวงจิต ถ้ากรณีเกิดปัญหาอุทกภัย มีงบประมาณใดที่สามารถนำมาใช้ได้ครับ 
ประธานสภาฯ  
นางอรชร  สมพงษ์ งบประมาณคงเหลือจำนวน 1,239,449.27 บาท  และหากจำนวนเงินในส่วนไม่ 
ผอ.คลัง เพียงพอก็จะใช้เงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสม เป็นไปตามข้ันตอนค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต ขอหารือ ถ้าหากเรานำงบประมาณบางส่วนไปใช้ในโครงสร้างพื้นฐาน แล้วงบประมาณ  
ประธานสภาฯ ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยไม่เพียงพอเราสามารถนำทุนสำรองสะสมมาใช้ในกรณี
 แก้ปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาได้หรือไม่ครับ 
นางอรชร  สมพงษ์ การที่จะใช้เงินสำรองเงินสะสมนั้น เราต้องใช้เงินสะสมให้หมดก่อนถึงจะใช้เงินสำรอง
ผอ.คลัง เงินสะสมได้ค่ะ เพราะทุนสำรองเงินสะสมหักจากรับหักจ่าย  25 เปอร์เซ ็นต์  
 เก็บไว้เป็นทุนสำรองเงินสะสมของทุกปี เราต้องจ่ายเงินสะสมทั้งหมดตามระเบียบ  
 เมื่อเงินสะสมวิกฤติจริง ๆ ถึงจะสามารถนำทุนสำรองเงินสะสมมาใช้จ่ายได้ 
นายสุรพล ดวงจิต ประเด็น การแก้ปัญหาอุทกภัย หากนำเงินงบประมาณที่เหลืออยู่ 1,239,449.27 
ประธานสภาฯ บาท ไปใช้แล้วงบประมาณที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาอุทกภัย สามารถใช้
 เงินสะสมได้หรือไม่ครับ  เพ่ือประกอบการพิจารณาของสมาชิกฯครับ 
นางอรชร  สมพงษ์ สามารถใช้ได้ค่ะ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม เงินสำรองจ่ายก็อยู่ในส่วนของงบประมาณ
ผอ.คลัง 1,239,449.27  บาท  
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณ ผู้อำนวยการคลังที่ได้ชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.2 การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
ประธานสภา 
นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ พื้นที่ตำบลศรีวิชัยได้รับผลกระทบจากพายุไป๋ลู่  เมื่อวันที่

24 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้ฝกตกหนัก เกิดน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนและ
พื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะบริหาร , เจ้าหน้าที่
เทศบาล และสมาชิกฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้น สรุปความเสียหายตาม
เอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน ดังนี้ 

 1. หมู่ที่ ๑ บ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
  - ดินโคลนถล่ม วัดบ้านปาง ติดบ้าน นางสาวแสงเดือน ใจติ บ้านเลขที่ ๘๗  
  หมู่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
  - ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 

 - คอสะพานและไหล่ทางชำรุด 
 
2. หมู่ที่ ๒ บ้านแม่อีไฮ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

  - ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 
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3. หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยบง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
   - ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 

4. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ป้อกใน ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
   - ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 

5. หมู่ที่ 5 บ้านแม่ป้อกเหนือ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
   - น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร 

   - ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 
6. หมู่ที่ 6 บ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

   - ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 
7. หมู่ที่ 7 บ้านแม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

   - ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 
8. หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สุขสันต์ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

   - ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 
9. หมู่ที่ 9 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

   - ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 
10. หมู่ที่ 10 บ้านศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

   - ถนนภายในหมู่บ้านได้รับความเสียหาย 
   - ถนนข้างโรงเรียนบ้านแม่ป้อก (รั้วโรงเรียนพังเสียหาย) 

11. หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สวรรค์ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
   - ถนนภายในหมู่บ้านได้รับความเสียหาย 
   - ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 

12. หมู่ที่ 12 บ้านอุดมพัฒนา ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 - น้ำลำห้วยไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร 
 - น้ำป่าไหลหลากทำให้ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย (ลำห้วยผาหมื่น)  
 จำนวน ๓ จุด 
13. หมู่ที่ 13 บ้านบารมีศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

  - น้ำป่าไหลหลากลำห้วยแม่ลอง กัดเซาะตลิ่ง ทำรั้วบ้านนางสุระพี มูลแก้ว  
  บ้านเลขท่ี ๑๖๑/๑ หมู่ ๑๓ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้รับความ 
  เสียหาย 
 14. น้ำไหลทะลักเข้าท่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 15. พืชผลทางการเกษตรเสียหาย  

 จากความเสียดังกล่าว ได้มีการประชุมเพื่อหารือเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ชาวบ้าน เทศบาลเราดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลืออุทกภัย  คือ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. พ.ศ. ๒๕๕๐  

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 4) ระเบียบกระทรวงการคลัง. ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน. พ.ศ. ๒๕๖๒  
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 เข้าสู่กระบวนการสำรวจและได้รายงานให้ท่านนายกฯทราบ และได้มีการประชุม
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลศรีวิชัย โดยมีท่านนายกฯ เป็นประธาน 
หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอลี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอลี้ เจ้าหน้าเกษตรอำเภอลี้  
เจ้าหน้าที่ผู ้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมหารือ จากการพิจารณากรรมการเห็นว่า ให้
ช่วยเหลือกรณีที่เสียหายโดยสิ้นเชิง สรุปได้ 8 จุด ตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน 
ดังนี้ 
1.การซ่อมแซมคอสะพานและไล่ทาง บ้านปาง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัด
ลำพูน รายละเอียด 
-โดยการจัดซื้อทรายหยาบและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑ โดยใช้แรงงาน
ชาวบ้านสมทบ คิดเป็นเงินประมาณ ๖,๔๐๐ บาท  

   2.วางท่อเพ่ือแก้ไขปัญหาความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัย  บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓  
   ตำบล   ศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รายละเอียด 

   -รื ้อถอนท่อ คสล. Ø 0.๘๐ เมตร เดิมและวางท่อ คสล.  Ø 0.๘๐ เมตร ใหม่ รวม
 จำนวน ๒๖ ท่อน พร้อมทำแนวป้องกันตลิ่ง ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบล  
 ศรีวิชัยกำหนด งบประมาณ ๑๕๙,๐๐๐ บาท  

  3.ซ่อมแซมไหล่ถนนด้วยดินลูกรังเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
  อุทกภัย บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

  - ซ่อมแซมไหล่ถนนด้วยดินลูกรังปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง    ๒.๐๐ เมตร  ยาว ๕๐.๐๐ 
 เมตร หนา ๑.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตาราเมตร ตามแบบ
 แปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท 

  4.วางท่อเพ่ือแก้ไขปัญหาความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัย บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ ๗  
  ตำบล   ศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  

  - วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๆ ละ   
 ๘ ท่อน  พร้อมผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือ
 พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบล 
 ศรีวิชัยกำหนด งบประมาณ ๓๙,๕๐๐ บาท 

  5.ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกเพื ่อแก้ไขปัญหาความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัย   
  บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

  - ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ 
 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังที่
 เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด งบประมาณ ๑๑,๓๐๐ บาท 

 6.วางท่อเพ่ือแก้ไขปัญหาความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัย บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ 
 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

  - วางท่อ คสล. Ø 0.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาล
 ตำบลศรีวิชัยกำหนด งบประมาณ ๗๗,๐๐๐ บาท   

  7.วางท่อเพ่ือแก้ไขปัญหาความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัย บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ 
  ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  จุดที่ ๑ ห้วยผาหมื่น  
 - วางท่อระบายน้ำห้วยผาหมื่น ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน  ๒ แถว ๆ ละ ๙ ท่อน 

 รวม ๑๘ ท่อน พร้อมผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต้งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ 
 เมตร หนาเฉลี ่ย ๒.๓๐ เมตร หรือพื ้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร  
 ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด งบประมาณ ๘๕,๑๐๐ บาท 
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  8.วางท่อเพื่อแก้ไขปัญหาความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัย  บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 
  ๑๒ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  จุดที่ ๒ ห้วยผาหมื่น  

   - วางท่อระบายน้ำห้วยผาหมื่น  ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน  ๑ แถว ๆ ละ ๔ ท่อน 
 พร้อมผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต้งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
 ๒.๓๐ เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผัง
 ที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท 
  งบประมาณการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัย 
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๑๔,๓๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ ในส่วนของการแก้ปัญหา 8 รายการนั้น  
ประธานสภาฯ เป็นการประสบภัยพิบัติการสูญสียโดยสิ้นเชิง ถนนบางจุดเหลือแค่ครึ่งเดียวไม่สามารถ

สัญจรได้ ซึ่งทางช่างได้ประมาณการแล้วเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๔๑๔,๓๐๐ บาท อีก
ประเด็นกระผมเรียนหารือกรณีถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อไม่ได้ปรากฎในรายการซ่อมแซม
นั้น มีแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไม่ เพราะถนนแต่ละเส้นทางที่เราได้ไปสำรวจก็ชำรุด
เกือบทุกหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่ 6 หมู่ 11 ถนนห้วยไคร้ก็มีปัญหาความเสียหาย 
แล้วไม่มีปรากฏในนี้เราจะสามารถแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้อย่างไรครับ เรียนถาม
ทางฝ่ายบริหารครับ 

นายสมยศ  กันทะวัง เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เบื้องต้นที่ได้ไป 
นายกเทศมนตรี สำรวจ ถนนบางเส้นขาดและที่ชำรุดเสียหายมาก ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเราสามารถใช้

หินคลุกเพื่อซ่อมแซมได้ การใช้หินคลุกนั้นก็มีราคาแพงพอสมควรเพราะฉะนั้นเราต้อง
เลือกทำในจุดที ่สำคัญครับ และตามที ่เจ้าหน้าที ่ได้แจ้งรายละเอียดไปนั้น ตาม
กระบวนการเราจะดำเนินการชุดที่เราได้แจ้งรายละเอียดนี้ก่อนครับ  

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านนนายกฯ ที่ได้ชี้แจงครับ  ในการแก้ไขปัญหาถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  
ประธานสภาฯ ถ้าเราใช้หินคลุกซ่อมแซมก็คงจะใช้เงินมากพอสมควร ในการแก้ปัญหาถนนภายใน

หมู่บ้านบางจุดเราอาจจะใช้หินคลุก โดยการใส่ในหลุม ถ้าเทบนถนนทั้งสายเกรงว่าจะ
เป็นงบประมาณที่สูงครับ ขออนุญาตหารือที่ประชุมกรณีการแก้ปัญหาถนน ตามที่ท่าน
นายกฯ ได้นำเรียนที่ประชุมว่าเราจะมีการประชุมหารืออีกครั้งหนึ่ง ผมคิดว่าต้อง
ดำเนินการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา เพราะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้วครับ ขอ
หารือว่างบประมาณการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัย  จำนวน 
๔๑๔,๓๐๐ บาท นั้นจะใช้งบประมาณในส่วนไหนครับ 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ใช้เงินสำรองจ่ายค่ะ เพราะว่าทุกโครงการเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือภัย 
เลขานุการฯ พิบัติตำบลศรีวิชัยหมดแล้วค่ะ  
นางอรชร  สมพงษ์ ขออนุญาตชี้แจงค่ะ งบประมาณช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัย จำนวน 
ผอ.คลัง ๔๑๔,๓๐๐ บาท ได้รวมอยู่ในรายการอจ่ายแล้วค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนถามท่านนายกฯ ประเด็นถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เราจะมีการประชุมวัน
ประธานสภาฯ ไหน ผมจะได้นัดประชุมครับ  
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอให้มีการพิจารณาในวันนี้ครับ เพราะเป็น

เรื่องเร่งด่วน กระผมไม่ต้องการให้ยืดเยื้อครับ 



๘ 

 

นายสุรพล ดวงจิต ในการพิจารณานั้น ช่างต้องไปสำรวจและประมาณการก่อน เป็นไปตามข้ันตอน ถึงจะ  
ประธานสภาฯ สามารถพิจารณาได้ครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ได้รายงานไปยังอำเภอแล้วค่ะ 
เลขานุการฯ 
นายสุรพล ดวงจิต รายงานไปยังอำเภอ แต่โอกาสที่เราจะได้รับงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือมีมากน้อย 
ประธานสภาฯ เพียงใดครับ แต่ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเราต้องใช้งบประมาณของเราแก้ปัญหาครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้หารือกันในเบื้องต้น 
รองนายกเทศมนตรีฯ เห็นควรว่า ถนนภายในหมู่บ้านใช้หินคลุกซ่อมแซม ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจะใช้รถ

ไถเกรดกลบหลุม แก้ปัญหาให้สามารถใช้สัญจรได้ก่อน ถ้าหลุมลึกจะใช้หินคลุกหรือว่า
ดินลูกรังเราค่อยหารือกันอีกครั้งครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านรองนายกฯ ที่ได้ชี้แจงครับ กรณีนี้เราน่าจะแก้ปัญหาไปก่อนตามท่ีรอง 
ประธานสภาฯ นายกฯ เสนอ เพราะงบประมาณที่เหลืออยู่ก็มีรายจ่ายตามมาครับ เชิญ นายวิสันต์ 

หล้าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
นายวิสันต์ หล้าแก้ว เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาฯ ครับ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 สอบถาม 1)เรื ่องการช่วยเหลือจากภัยพิบัติ น้ำทะลักเข้าท่วมพ้นที ่การเกษตร  

2) บ่อขยะหมู่ 5 เป็นปัญหาใหญ่ครับ เพราะขยะที่นำไปทิ้งมีจำนวนมาก มีทั้งกิ่งไม้ 
ใบไม้ หลายอย่างครับ ตอนนี้ล้นออกมาถนนแล้วครับ  

นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นนี้ เราจะพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหาครับ 
ประธานสภาฯ เชิญ นายพิศิษฐ์  รัตนพรหม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ครับ 
นายพิศิษฐ์  รัตนพรหม  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาฯ ครับ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 เรื่องถนนที่ชำรุดเสียหายจนสามารถใช้สัญจรได้นั้น ของหมู่ที่ 11 ถนนเส้นทางห้วยไคร้ 

กระผมอยากเรียนถามว่าทางเทศบาลมีงบฉุกเฉินในการช่วยเหลือหรือไม่ครับ เพราะ
การแก้ไขค่อนข้างล่าช้า ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรได้ เดือดร้อนมากครับ วันนี้ชาวบ้าน
ได้ช่วยกันซ่อมแซมถนนแล้วโดยรวบรวมเงินจากชาวบ้าน หลังคาเรือนละ 50 บาท 
ท่านนายกฯก็ได้สมทบทุน 500 บาท จ้างรถไถ 3 คัน ๆ ละ 1,000 บาท สามารถไป
ดูได้ครับ  

นายสุรพล ดวงจิต เชิญ นายรินคำ  เตจ๊ะละ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายรินคำ  เตจ๊ะละ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาฯ ครับ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 เรียนถามเรื่องห้วยทรายขาว น้ำไหลหลาก ทะลักเข้าท่วมไร่นาของชาวบ้าน 2 -3 ปี

มาแล้ว ชาวบ้านก็เดือดร้อน นายสมบูรณ์ อุตมะ มีที่นาอยู่ตรงนั้นที่เดียว น้ำทะลักเข้า
ท่วมที่นา 2-3 ปีมานี้แกไม่ได้ทำนาเลยครับ แจ้งนายกฯหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือใดๆครับ ฝากเรียนถึงท่านนายกฯ สมาชิกฯ ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยครับ 

นายสุรพล ดวงจิต เชิญ นายคุณากร  จันตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ครับ 
ประธานสภาฯ   
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นายคุณากร  จันตา  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาฯ ครับ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ปัญหาคือถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เส้นทางที่ชาวบ้านหมู่ 4 ใช้คือเส้นห้วยดอยแก้ว 

ชาวบ้านมีที่ทำกินอยู่ห้วยไคร้ 7 ราย อยากให้ท่านเข้าไปดู ท่อข้ามห้วยช้าง เวลาฝนตก
แล้วน้ำจะพัดพากิ ่งไม้อุดท่อ ทำให้น้ำกัดเซาะข้างท่อ ตอนนี้จะพังแล้วครับ ต้อง
แก้ปัญหาด่วนเพราะตั้งแต่เดือนตุลาคมชาวบ้านจะเริ่มเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร
ครับ ฝากช่วยดูแลด้วยครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้านที่ได้ให้ข้อมูลครับ จากที่ผู้ใหญ่บ้านกล่าวมาสะท้อนให้ 
ประธานสภา เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากอุทกภัย หารือทางฝ่ายบริหารมีแนวทางแก้ไขปัญหาในวาระ  
 อ่ืน ๆ ครับ เข้าสู่วาระการประชุมครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.3 การซ่อมแซมเมรุบ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5  
นายสุรพล ดวงจิต ตามระเบียบแล้ว การใช้งบประมาณของเทศบาลเพื่อซ่อมแซมนั้นต้องโอนให้เป็น 
ประธานสภา ทรัพย์สินของเทศบาลก่อน ซึ่งกระบวนการที่มีการโอนให้ทางเทศบาลดูแลนั้นเริ่มตั้งแต่

ทำหนังสือ ถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาลี้ เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่
หลวง และทำการรังวัดวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และในวันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 
2562 ก็จะมีการทำพิธีกรรมทางศาสนา (พิธีสูตรถอน) และช่างก็จะได้ดำเนินการ
ต่อไปครับ ในส่วนงบประมาณไม่ทราบว่าทางคลังได้ตั้งงบประมาณไว้หรือยังครับ 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะ  ใช้งบประมาณ 
เลขานุการฯ ซ่อมแซมทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2563 ค่ะ 
นายวิสันต์ หล้าแก้ว เรื่องการซ่อมแซมเมรุนั้น มีการเลื่อนการซ่อมแซมทีแรกนัดซ่อมแซมเดือนกันยายน 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ผมอยากทราบกำหนดการที่แน่นอน ผมจะได้ไปเรียนแจ้งท่านพระครูอุดมณ์ คุณาวัตร 
 เพ่ือนิมนต์พระสงฆ์เพ่ือทำพิธีกรรมทางศาสนา (พิธีสูตรถอน) และนัดชาวบ้านซ่อมแซม

หลังคาพัฒนาปรับปรุงสถานที่ครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน กระผมขอแจ้งให้ทราบถึงเหตุที่ล่าช้านั้น เป็นเพราะช่างซ่อมเมรุเลื่อนการทำงาน ทีแรก 
รองนายกเทศมนตรีฯ แจ้งว่าจะมาทำวันที่ 20 กันยายน ตอนนี้เลื่อนเป็นสิ้นเดือน ในส่วนงบประมาณเราก็มี

ครับ อีกอย่างช่างซ่อมเมรุในจังหวัดลำพูนก็มีน้อยครับ 
นายบุญส่ง  เขื่อนควบ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาฯ ครับ  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 เพ่ิมเติมเรื่องซ่อมแซมห้องน้ำป่าช้าหมู่ 5 ของบประมาณทางเทศบาลได้หรือไม่ครับ 
 เพราะตอนนี้เงินของหมู่บ้านก็มีไม่มาก  ชาวบ้านก็ต้องรวบรวมเงินเพื่อไปซ่อมแซม

ถนนที่เสียหายจะอุทกภัยครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน จะนำไปหารือในวาระอ่ืน ๆ ครับ  
ประธานสภา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.4 การพิจารณางบประมาณในการดำเนินการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
นายสุรพล ดวงจิต จากวันนี้ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2562 จะมีงบประมาณเข้ามาอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา การดำเนินการโครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณท่ีเหลือจะดำเนินการหมู่ไหนต่อครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง 1. บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13  (ดำเนินการแล้ว) 
เลขานุการฯ 2. บ้านใหม่สุขสันต์  หมู่ 8 
 3. บ้านศรีวิชัย  หมู่ 10 
 ตามท่ีได้จดบันทึกไว้ค่ะ   
นายประเวศน์ พรมยืน เรื่องคิวการจัดลำดับต่าง ๆ ผมคิดว่าให้ละทิ้งไว้ก่อน ตอนนี้อยากให้มองความจำเป็น 
รองนายกเทศมนตรีฯ ก่อนครับ ของหมู่ 8 ที่จะได้ทำคิวต่อไปผมมองว่ายังรอได้ เราทำที่เดือดร้อนเสียหาย

หนักก่อนครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ณ ปัจจุบันเรามองผลกระทบมาหารือ เขต 2 ที่มีปัญหาและลำบากตอนนี้คือหมู่ 7 หมู่  
ประธานสภาฯ 10 
นายบุญส่ง  เขื่อนควบ หมู่ 10 น้ำไหลหลากหน้าโรงเรียนบ้านแม่ป้อก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 
นายสุรพล ดวงจิต ตรงจุดนั้นเป็นเขตทางหลวง เราไม่สามารถทำได้ นอกจากเราเสนอเทศบาลแจ้ง 
ประธานสภา ให้ทางหลวงมาแก้ปัญหา ฝากช่างประสานทางหลวงชนบทได้หรือไม่ครับ 
นายประยุทธ  เงาส่อง ทำหนังสือขอได้ครับ ผมเคยประสานหัวหน้าเบิ้ม หัวหน้าไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ 
ผอ.กองช่าง ต้องประสานไปยังแขวงทางหลวงชนบท ลำพูน เชียงใหม่ ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน เหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ  บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 
ประธานสภาฯ บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 ทำตามนี้หรือไม่ครับ หมู่ 10  ก็เดือดร้อน 
 หมู่ 7 ถนนก็เสียหาย  
นายประเวศน์ พรมยืน เรียนถามเลขานุการสภาฯ ว่า 3 โครงการนี้ อยู่ในเทศบัญญัติฯ หรือไม่ครับ   
รองนายกเทศมนตรีฯ งบประมาณท่ีจะทำส่วนนี้แยกออกหรือยังครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง มีเทศบัญญัติฯ ยังไม่ได้แยกงบประมาณออกค่ะ 
เลขานุการฯ 
นายประเวศน์ พรมยืน รองบประมาณเข้ามา ผมเสนอให้ชะลอเอาไว้ก่อน กระผมกับท่านสท.เมืองคำ กาวิตา 
รองนายกเทศมนตรีฯ ได้ไปสำรวจตอนนี้หมู่ 11 ลำบากจริง ๆ ครับ หนอนก็กินข้าวโพด เส้นทางเข้าสู่พื้นที่

การเกษตรของชาวบ้านเสียหายหนัก ข้าวโพดใกล้เก็บเกี่ยว ชาวบ้านไม่สามารถสัญจร
ได้ผมเสนอแก้ปัญหาในส่วนนี้ก่อนครับ งบประมาณท่ีเหลืออยู่ก็มีไม่มาก ตอนนี้เราควร
แก้ปัญหาอุทกภัยก่อน โครงสร้างพื้นฐานถ้ามีงบประมาณเข้ามาค่อยมาทำในส่วนนี้ครับ  

นายสุรพล ดวงจิต ตามท่ีท่านรองนายกฯ เสนอที่ประชุม สมาชิกฯ มีแนวคิดอย่างไรครับ และตามที่ผู้นำ 
ประธานสภาฯ หมู่บ้านได้เสนอมา เรามาช่วยกันพิจารณา ยอมรับว่าช่วงนี้งบประมาณของเรามีไม่มาก 

เราจะใช้เงินส่วนนี้แก้ปัญหาให้พี่น้องชาวบ้านอย่างไรให้ได้มากที่สุด ฝากทางคลัง ถ้ามี
งบประมาณเข้ามาในช่วงอาทิตย์หน้าให้โทรติดต่อทันที ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมว่าผม
จะเชิญประชุมโดยการใช้โทรศัพท์เชิญประชุม เพื่อความรวดเร็วครับ แจ้งให้รับทราบ
แล้วในที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายสุรพล ดวงจิต ผู้นำหมู่บ้านได้เสนอข้อคิด แนวทางและปัญหาในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ทราบ ดังนั้นจึงนำเรียนปัญหาให้ทางฝ่ายบริหารเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขในแต่ละ

ประเด็นต่อไปครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ โครงสร้างพื้นฐานที่ขาดที่ยังไม่ได้ทำทั้งหมด 6 หมู่บ้าน 

กระผมขอให้ท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหาร ช่วยหางบประมาณข้างนอกมาทำ
โครงการที่ไม่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯให้เท่าเทียมกันครับ ถ้ามีงบประมาณข้างนอกเข้า
มาขอเน้นย้ำให้ช่วยเหลือทั้ง 6 หมู่บ้าน เพราะความต้องการของพี่น้องชาวบ้านมีมาก 
เกือบทุกหมู่บ้านครับ ไม่ว่าจะเป็นหมู่ 10, 11, 13, 1, 9, 4 ขอเน้นย้ำด้วยครับ 
เพราะไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณ ท่าน สท.นายสมนึก แสนเจริญใจ ก็เป็นห่วงในประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประธานสภาฯ โครงสร้างพื้นฐานนั้น ถ้าเราไม่ได้งบจากข้างนอกมา ใช้แต่งบประมาณของเราคงไม่

เพียงพอ ส่วนมาก 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นงบประมาณที่ฝ่ายบริหารนำมาจาก อบจ. 
นายประเวศน์ พรมยืน ขอบคุณในความเป็นห่วงของท่าน สท.นายสมนึก แสนเจริญใจ หมู่ 1 เราก็ได้มาแล้ว 
รองนายกเทศมนตรีฯ ประมาณต้นเดือนนี้ก็จะเริ่มทำงบประมาณล้านกว่าบาท หมู่ 9 ก็นำยางแอสฟัลของ

อบจ.มาลง ก็หาเสริมแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ครับ การส่งโครงการเราก็ส่งไปเรื่อย ๆ ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณ ท่านรองนายกฯ ครับ ต่อไปที่จะหายไปแน่นอนคืองบประมาณจากจังหวัด 
ประธานสภาฯ ที่ผ่านมาเราเราของบประมาณจากจังหวัดผ่านอำเภอ แต่ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 
 จะไม่สามารถทำได้ เพราะมีระเบียบใหม่ จึงไม่สามารถทำได้ ถ้ามีปัญหาเราก็ต้องทำ
 โครงการเสนอไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง อย่างเช่น ปัญหาร่องหมู่ 10 ก็ต้อง
 ขอไปยังกรมทางหลวงครับ กลับมาเรื่องที่เราต้องดูแลแก้ไขตามที่ผู้นำหมู่บ้านได้เสนอ
 ครับ 
นายวรเทพ  เทพวงค์ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาฯ ครับ  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ขออนุญาตหารือต่อสภาฯ ที่ทรงเกียรติแห่งนี้ครับ ซึ่งเดือนที่ผ่านนั้นทางจังหวัดได้ให้

ผู้ใหญ่บ้านทำโครงการงบเร่งด่วนของจังหวัด การของบประมาณนั้น ด้วยระยะเวลา
อำเภอสั่งการวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้จะเอาโครงการ  ทั้ง 13 หมู่บ้านก็ให้ช่างทำโครงการแต่
ช่างทำโครงการไม่ทัน โครงการตกไปหลายหมู่บ้านครับ ผมมีขอเสนอให้ทุกหมู่บ้าน
นำเสนอโครงการที่จะทำและประสานมายังกองช่าง ให้ช่างสำรวจและออกแบบไว้ เพ่ือ
รองรับงบประมาณที่เข้ามาไว้ เพราะเราไม่ทราบว่าทางจังหวัดจะสั่งการวันไหน แต่ถ้า
เรามีโครงการเตรียมไว้เราก็สามารถยื ่นเรื ่องต่ออำเภอได้เลยครับ กระผมเสียดาย
โอกาส งบประมาณมากพอสมควรครับ ฝากไว้ด้วยครับ 

 
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ได้เสนอแนวคิดที่ดีครับ เช่นกันกับการทำงานของเทศบาล 
ประธานสภาฯ จะดำเนินการโครงการใดต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาฯหรือในเทศบัญญัติฯ ถ้ามีบรรจุ

ในแผนพัฒนาฯ ก็สามารถดำเนินการได้ แต่ในบางครั้งก็เร่งด่วนจึงทำให้ช่างทำไม่ทัน 
บางครั้งก็กำหนดมาว่าจะทำเรื่องน้ำ บางหมู่บ้านก็ไม่มีปัญหาหรือความจำเป็นเรื่องน้ำ 



๑๒ 

 

เรื่องนี้จึงขออนุญาตนำเรียนฝากท่านนายกฯและกองช่าง และขอให้ผู้นำหมู่บ้านเข้ามา
ประสานกับทางเทศบาลครับ ต่อไปในส่วนของ หมู่ 5 ปัญหาเกี่ยวกับขยะและหมู่ 12 
ที่อยู่ข้างทาง และเก่ียวกับเรื่องน้ำทะลักเข้าท่วมไร่นาที่เสียหาย ต้องขอความช่วยเหลือ
และรายงานสำนักงานเกษตร เรียนถามท่านนายกฯ ปัญหาเกี ่ยวกับขยะมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ และในส่วนประเด็นนี้ผู้นำหมู่บ้านได้หารือในธรรมนูญ
ตำบลท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมในประเด็นนี้หรือไม่ครับ 

นายประเวศน์ พรมยืน ปัญหาขยะนี้จะเริ่มเกิดเพราะจะเข้าสู่ช่วงที่ชาวบ้านตัดแต่งกิ่งลำไย ชาวบ้านนำกิ่งไม้ 
รองนายกเทศมนตรีฯ เศษไม้ไปทิ้ง ย้ายบ่อขยะประมาณเดือนตุลาคมครับ เรื่องความเสียหายด้านการเกษตร

ผมได้ประสานเกษตรจังหวัด คำว่าเสียหายโดยสิ้นเชิงนั้นหมายถึงอะไร แม้แต่เกษตรก็
ตอบไม่ได้ว่า ความเสียหายโดยสิ้นเชิงหมายถึงพื้นที่หรือพืชผลทางการเกษตร เช่น 
ข้าวโพดล่มไม่ตายแต่รากงอก ก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครับ เจ้าหน้าที่เกษตรไม่แจ้งให้
ทราบชัดเจนว่าความเสียหายโดยสิ้นเชิงหมายถึงพ้ืนที่หรือต้นไม้ต้นนั้นต้องตายแน่นอน 
ทำให้เราไม่ดำเนินการต่อได้ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ กรณีเกิดความเสียหายเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรเรา 
ประธานสภาฯ ต้องรายงานสำนักงานเกษตรครับ ต่อไปเรื่องความเดือดร้อนถนนหมู่ 11 ทางไป  
 ห้วยไคร้ ก็ได้จ้างรถไถไปแก้ปัญหา หมู่  12 ห้วยทรายขาว หมู่ 4 ท่อข้ามลำห้วยช้าง 
 ครับ ทางฝ่ายบริหารมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรครับ  
นายคุณากร จันตา ขออนุญาตครับ ผมขอฝากเรื ่องปัญหาขยะวัดหนองกวาง วัดหนองกวางมีหลาย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 หน่วยงานไปใช้สถานที่ทำกิจกรรม ขยะก็มีจำนวนมาก แต่ผู้รับผิดชอบเก็บขยะไม่ไป
 เก็บภายในวัดทำให้ส่งกลิ่นเหม็น ที่ผ่านนมาไม่เคยเก็บในวัดเลยครับเก็บแต่ในชุมชน
 ครับ ฝากทางเทศบาลแจ้งผู้รับผิดชอบด้วยครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ใหญ่บ้านได้ถามเข้ามานั้นท่านนายกฯ จะตอบทีเดียวครับ ในส่วน 
ประธานสภาฯ ของห้องน้ำป่าช้า คงจะมีการปรับปรุงซ่อมแซม ถ้าจะให้ก่อสร้างใหม่คงต้องเป็น

งบประมาณปีหน้าครับ  
นายสมนึก แสนเจริญใจ ผมได้รับเรื่องจากพ่ีน้องชาวบ้าน บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 1)เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า 
สมาชิกสภาฯ ประมาณ 30 กว่าหลังคาเรือน ให้เทศบาลของบอุดหนุนให้กับชาวบ้านหมู่ 4 ด้วยครับ

และฝากถึงฝ่ายบริหารติดตามเรื่องด้วยครับ  
 2)เรื่องการขุดเจาะบ่อ ทำถึงยังไม่ได้ ถ้าเข้าสู่ฤดูแล้งชาวบ้านก็จะไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค 

มีบ้านห้วยบง หมู่ 3 ด้วยครับชาวบ้านขอให้ทางเทศบาลดูแลเรื่องนี้ด้วย 
 3) เรื่องเมรุ เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ถ้าเป็นไปได้ขอให้ก่อสร้างเมรุให้กับ หมู่ 4  
 จากที่ผ่านมางานศพของนายชยุตพงศ์ มันห้วย เจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เป็นที่น่าอับ

อายที่เราต้องนำผ้าไปปิดกั้นเชิงตะกอนไว้ครับ ฝากทางฝ่ายบริหารด้วยครับ 
 4)การปิดกั ้นทางสาธารณะ หมู่ 4 มูลนิธิปิดกั้นถนนในหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านไม่

สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ ซึ ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่พื ้นที่การเกษตร ชาวบ้านต้องใช้



๑๓ 

 

เส้นทางในป่าครับ ผมได้ปรึกษากับท่านปลัด แนะนำให้ทำหนังสือถึงเทศบาลก่อนแล้ว
จะดำเนินการให้ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่าน สท.สมนึก แสนเจริญใจ ครับ เรื่องการปิดกั้นทางสาธารณะ ของหมู่ 4  
ประธานสภาฯ นั้น กระผมและผู้ใหญ่บ้านก็ได้หารือกัน เทศบาลคงเป็นเพียงผู้ประสานงานให้ครับ 
 ประเด็นที่ท่าน สท.สมนึก แสนเจริญใจ นำเรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
นายประเวศน์ พรมยืน 1)เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า การไฟฟ้าเป็นรัฐวิสาหกิจ เสนอโครงการไปแล้ว 
รองนายกเทศมนตรีฯ ต้องช่วยกันติดตามครับ 
 2)เรื่องการขุดเจาะบ่อ เจาะมาหลายที่ครับ แต่ก็ยังไม่ได้ พื้นที่เจาะบ่อต้องมีเอกสาร

สิทธิ์ ตอนนี้มีที่ใหม่ที่สามารถเจาะได้ตรงก้นอ่างเก็บน้ำแม่ป้อกใน เราจะได้หารือกัน
และจะต้องรีซีฟอีกครั้งครับ 

 3) เรื ่องเมรุ หมู ่ 4 เราเคยบรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯ ใช้งบประมาณไม่มาก เรื ่อง
งบประมาณไม่มีปัญหาครับ แต่ติดปัญหาที่พิธีกรรมเข้ารุกขมูล (เข้าก๋รรม) ในป่าช้า 7 
วัน 7 คืน ซึ่งพิธีกรรมค่อนข้างยุ่งยาก ชาวบ้านก็ไม่อยากทำครับ 

นายสุรพล ดวงจิต เรียนเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้นำหมู่บ้านได้ถามเข้ามาครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมยศ  กันทะวัง เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ครับ กระผมขอตอบคำถามที่สมาชิกฯ และผู้นำ 
นายกเทศมนตรีฯ หมู่บ้านได้ถามเข้ามาครับ 1) เรื่องขยะหมู่ 4 ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ได้  

ตกลงกับผู้รับเหมาแล้วว่า ถ้าขยะเต็มหรือล้นออกมาจะให้มีการจัดการดูแลเรื่องความ
เรียบร้อยครับ  

 2)เรื่องทางไปห้วยไคร้ หมู่ 11 ขอปูนซีเมนซ์ 50  ลูก ผมก็ได้อนุมัติจัดซื้ อเรียบร้อย
แล้วครับ การดำเนินการด้านงบประมาณก็เป็นไปตามข้ันตอนครับ 

 3) หมู่ 12 พื้นที่ไร่นาที่เสียหายจากน้ำทะลักเข้าท่วมและพัดพาทรายเข้าในพื้นที่นั้น 
เทศบาลจะดำเนินการขุดลอกลำห้วยให้ครับ ส่วนทรายชาวบ้านนำออกพื้นเองครับ  มี
อีกหนึ่งที่ บ้านนายพุธ ซอยกลาง ได้ผู้รับเหมาแล้วแต่ขาดท่อ ต้องรอท่อมาก่อนถึงจะ
ทำได้ ใช้งบประมาณ 77,000 บาท ถ้าท่อมาจะเร่งดำเนินการครับ 

 4) เรื่องขยะในวัดหนองกวาง หมู่ 4 ผมจะบอกให้ผู้รับเหมาเข้าไปเก็บครับ 
 5) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ได้เสนอแนะเรื่องการทำโครงการนั้น ผมจะประสานช่างประมาณ

การไว้เพ่ือรอการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามห้วงเวลาที่จะทำครับ 
 6)เรื่องน้ำไหลหลากหน้าโรงเรียนแม่ป้อก ผมให้ช่างไปดู คิดว่าน่าจะนำไปลงลำห้วย

ข้างบ้านสท.เมืองคำ แต่ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก ต้องของบสนับสนุนจากทาง
จังหวัดครับ 

 ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ กระผมไม่ได้นิ่งนอนใจครับ ตำบลเราโชคดีที่เราได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นมากพอสมควร ปีงบประมาณ 2563 นี้เรา
ได้รับแจ้งจากกรมทางกหลวงชนบท จะดำเนินการทำสะพาน หมู่ 3 และถนนลาดยาง
ระยะทาง 6 กิโลเมตร และวันที่ 3 -4 ตุลาคมนี้ กระผมและเจ้าหน้าที่เทศบาลจะได้ไป



๑๔ 

 

ประชุม สสส. เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น งบประมาณท่ีจะได้มากพอสมควรครับ อีก
เรื่องหนึ่ง ผมได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อเพ่ือเมืองน่าอยู่ ของสำนักงานพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาค จัดตั้งโดยกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 
คือ 1)เพ่ือเป็นแหล่งทุนระยะยาวในรูปแบบเงินกู้ให้แก่อปท. 

 2)เพ่ือการสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการการจัดทำโครงการแก่อปท. 
 3)เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอปท.ในการวางแผนการลงทุน 
 เทศบาลเรายังไม่เคยกู้เงิน  
 เงื่อนไขเงินกู้ 
 1. วงเงินกู้                 ตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย 
 2. ระยะเวลากู้             สูงสุดไม่เกิน 10 ปี   
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้   ร้อยละ   2.49 ต่อปี 
 4. การชำระคืน            ชำระปีละ 1 ครั้ง 
 5. อัตราเบี้ยปรับ      กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ จะคิดเบี้ยปรับร้อยละ 1 ต่อปี ของจำนวน
 เงินที่ผิดนัดไม่ชำระหนี้ (โดยมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน) 
 ถ้าเรานำเงินมาทำโครงสร้างพ้ืนฐานทุกหมู่บ้าน ๆ ละ 500,000 บาท จะแก้ปัญหา

และตอบสนองความต้องการของชาวบ้านได้ครับ หมู่บ้านละ 500,000 บาท 13 
หมู่บ้าน เป็นเงิน 6,500,000 บาท เทศบาลเราสามารถกู้ได้ 10 ล้านครับ แต่เราต้อง
หารือกันอีกทีว่าจะทำอะไรครับ  

นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นนี้คือ เราจะปฏิบัติหน้าที่อีกแค่ไม่ก่ีเดือน เกรงว่าจะเป็นการสร้างภาระหนี้สิน 
ประธานสภาฯ หรือไม่ครับ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  เรื่องเงินกู้กระผมไม่เห็นด้วยครับ เพราะเป็นการสร้าง

ภาระหนี้สิน ถ้าหมู่บ้านละ 500,000 บาท 13 หมู่บ้าน เป็นเงิน 6,500,000 บาท 
เราจะต้องเสียค่าดอกเบี้ย ร้อยละ 2.49 ต่อปี เป็นเงิน 161,850 บาท เราต้องส่งคืน
เงินต้น 650,000 บาท ดอกเบี ้ย 161,850 บาท รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 
811,850 บาท เราต่องส่งเงินกู้คืน แล้วเราจะนำเงินที่ไหนไปทำโครงสร้างพื้นฐานใน
ปีต่อ ๆ ไปครับ  

นายสุรพล ดวงจิต ในการกู้เงินนั้น เราต้องชำระเงินกู้และต้องตั้งรายจ่ายในเทศบัญญัติฯ ทุก ๆ ปี 
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์  ตาสุยะ  เรื่องการกู้เงินกระผมไม่เห็นด้วยครับ อีกเรื่องกระผมเห็นด้วยกับท่านรองนายกฯที่ 
สมาชิกสภาฯ เราต้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้านก่อน โครงสร้างพื้นฐานนั้นให้เป็นไปตามข้ันตอนครับ  
นายเมืองคำ กาวิตา ตามท่ีท่านนายกฯเสนอมานั้น กระผมต้องการให้มีการหารือกันก่อน เพราะเรื่องนี้เป็น 
สมาชิกสภาฯ เรื่องใหม่ที่พ่ึงเข้ามาครับ ควรหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อน เรายังพอมีเวลาหารือกันครับ  
นายวิรัตน์ วงค์ฝั้น  เรื่องการกู้เงินนั้น อำนาจการใช้เงินเป็นของสภาฯหรือเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกฯ 
สมาชิกสภาฯ ถ้าอำนาจหน้าที่ของนายกฯ สภาฯก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรครับ 
นายสมยศ  กันทะวัง การใช้จ่ายเงินมีข้ันตอนของการเบิกจ่ายเงินอยู่ครับ โครงการมีการทำสัญญาเมื่อทำงาน 
นายกเทศมนตรีฯ เสร็จก่อนถึงจะสามารถทำเรื่องเบิกเงินงบประมาณได้ครับ 



๑๕ 

 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ จากที่ผมได้ฟังการอภิปรายของท่านนายกฯและท่านสมาชิกฯหลายท่าน มีทั้งข้อดี 
สมาชิกสภาฯ ข้อเสีย กระผมขออนุญาตเสนอความคิดเห็นส่วนตัว ในการก่อหนี้ผูกพันเทศบาล

สามารถดำเนินการได้ แต่ว่าต้องมีความจำเป็น เพราะจะมีผลผูกมัดสมาชิกฯ ผู้บริหาร 
จนสิ้นสุดสัญญา ตามที่ท่านนายกฯแจ้งมาคือ 10  ปี และมีดอกเบี้ยร้อยละ 2.49 ต่อ
ปี ผมเห็นด้วยกับความคิดท่านสท.สมคิด เป็นอย่างยิ่ง เพราะการก่อหนี้ผูกพันเป็นการ
นำเงินในอนาคตมาใช้ ถ้าเกิดกรณีท่ีจำเป็นจริง ๆ เช่น สะพานขาด ถนนขาด แบบนี้ผม
เห็นด้วย แต่ถ้าจะมาสร้างถนนถามว่าดีหรือไม่ ก็ตอบว่าดี แต่มีข้อเสียตามที่ท่านสท.
สมคิด กล่าว คือเราต้องชำระเงินกู ้ทุกปี เหตุการณ์ข้างหน้าเรามองไม่เห็น ถ้าวัน
ข้างหน้าเรามีความจำเป็นที่จะใช้เงิน แต่เราเป็นหนี้ก่อนแล้ว เรื่องงบประมาณนั้นผม
คิดว่ายังมีอีกหลายช่องทาง ไม่จำเป็นที่จะต้องกู้เสมอไปครับ เช่นงบประมาณจาก
จังหวัด มีงบประมาณช่วยเหลือสองร้อยล้านครับ ตำบลเรามีหมู่ 4 ที่ทำเรื่องเสนอไป 
แต่ได้ข่าวมาว่าโครงการน่าจะไม่ผ่านอาจจะติดปัญหาเรื่องที่ดินครับ ผมคิดว่าฝ่าย
บริหารสามารถขอรับสนับสนุนจากทางจังหวัดได้ครับ ผมยังไม่เห็นความจำเป็นที่
จะต้องกู้เงินครับ 

นายสุรพล ดวงจิต แต่ละท่านก็ได้วิเคราะห์มาหลาย ๆ มุมมองแตกต่างกันออกไปครับ ส่วนมากแล้วยังไม่  
ประธานสภาฯ ด้วยที่จะกู้เงินครับ 
นายสมยศ  กันทะวัง ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยนั้น ผมได้ประชุมหรือท่ีจังหวัดของหมู่ 4 มีปัญหาเรื่องน้ำ 
นายกเทศมนตรีฯ ตลอด หมู่ 4 มีปัญหาคือไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่ที่เราได้คือ หมู่ 13 ตลิ่งพังตรงบ้านกำนัน 

งบประมาณ 500,000 บาท หมู่ 12  วางระบบน้ำ งบประมาณ 500,000 บาท  
หมู่ 7 วางระบบน้ำ งบประมาณ 500,000 บาท เรื่องบ่อน้ำตื้น หมู่ 4 ที่ไม่ผ่านเพราะ 
ทั้ง 10 บ่อ ๆ ละสามหมื่นกว่าบาทจะต้องมีผู้รับจ้างทุกบ่อ ต้องมีเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกบ่อ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำไม่ทันครับ แต่กระทรวงทรัพยากรน้ำจะมาเจาะบ่อ
บาดาลให้ครับ และหมู ่ 8 ที ่ได้งบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรน้ำ จำนวน 
4,100,000 บาท โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ครับ แต่ทุกโครงการต้ องทำ
สัญญาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ หากทำไม่ทันโครงการก็จะตกครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านนายกฯ  
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์  ตาสุยะ ชาวบ้านฝากมาครับ 1)เรื่องต้นไม้ใหญ่บ้านนายคำ มูลพงษ์ หมู่ 13 เป็นต้นไม้ใหญ่ 
สมาชิกสภาฯ ชาวบ้านเกรงว่าจะล้มทับบ้านครับ จึงมาปรึกษาฝ่ายบริหารว่าจะดำเนินการตัดต้นไม้ให้

ได้หรือไม่ครับ  
 2)เรื่องร่องน้ำ ขอให้แก้ปัญหาให้ชาวบ้านด้วยครับ ต่อไปถ้ามีการทำถนนขอให้นำท่อ

ไปใส่ด้วยครับ 
 3)ถนนหมู่ 1 ที่กำลังจะดำเนินการแต่ถนนเป็นหลุมลึกครับ  ผมเสนอให้ซ่อมแซม

ก่อนที่จะทำการลาดยางครับ 
นายสมยศ  กันทะวัง 1)การตัดต้นไม้นั้น เทศบาลสามารถสนับสนุนเป็นรถกระเช้า แต่ให้ชาวบ้านตัดเองครับ 
นายกเทศมนตรี และจะประสานไปยังการไฟฟ้าเข้ามาดูแลครับ ถ้าจะตัดวันไหนให้แจ้งมาได้เลยครับ 
 2)เรื่องท่อนั้นต้องมีการทุบรื้อถนน เราคงต้องหารือกันอีกครั้ง 
 3)ซ่อมแซมถนนหมู่ 1 เราเพ่ิงทำไปเพ่ิงจ่ายเงินไป แต่ผู้รับเหมาก็จะทำแล้วครับ 
 
 
 



๑๖ 

 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านนายกฯ  
ประธานสภาฯ เชิญกำนันตำบลศรีวิชัยครับ 
 
นายนคร แก้วอ้าย 1) เรื่องขยะ ชาวบ้านร้องเรียนหลายครั้งแล้ว มีหลายหมู่บ้านที่บ่อขยะอยู่ใกล้ 
กำนันตำบลศรีวิชัย บ้านเรือนประชาชนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวบ้าน มีการยื่นหนังสือไปยัง

ศูนย์ดำรงธรรม ช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านด้วยครับ 
 2)เรื่องโครงการเร่งด่วนของจังหวัด ตำบลเราจะทำโครงการไม่ทัน หากมีงบประมาณ

เร่งด่วนเข้ามาตำบลเรามักจะไม่ได้ครับ ฝากทางช่างด้วยครับ 
 3)เรื่องที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ผมได้ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านสำรวจที่ดินของชาวเป็นที่เขต

ป่าสงวน เขตป่าอนุรักษ์ ลงในแบบฟอร์มเพื่อยื่นเรื ่องต่อกระทรวงทรัพย์ฯ เข้าพบ
รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯ ในวันที่ 3 ตุลาคมนี้ครับ เพราะบางจุดเป็นเขตป่า พอมี
งบประมาณเข้ามาแล้วไม่สามารถดำเนินการได้และที่ทำกินของชาวบ้านบางรายทำกิน
มานานมากกว่า 10 ปี แต่อยู่ในเขตป่าจึงไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับ เดินทางเข้าพบ 2 
ตำบล คือ ตำบลศรีวิชัย และตำบลแม่ตืน จุดประสงค์คือ ไปยื่นหนังสือคัดค้านหรือการ
ประกาศเขตห้ามล่า ซึ่งไม่ได้มีการประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งถือว่าหน่วยงานนี้ทำงานข้าม
ขั้นตอนครับ ชาวบ้านผูกพันอยู่กับป่ามานานแล้ว ไม่อยากให้เป็นเขตอนุรักษ์อยากจะ
ดูแลรักษากันเอง โดยที่ว่าคนอยู่กับป่า ป่าอยู่กับคนครับ ผมทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับ
ป่าอยากจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าครับ 

 3)เรื่องอ่างผาแดง ผมคิดว่าขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อน ตามท่ีผมได้หารือกับผู้ที่ได้ทำงาน
เกี่ยวกับการขุดอ่างใหญ่ ๆ ตำบลเราอ่างที่บรรจุในแผนของกรมชลประทานมีหลายอ่าง 
เช่น อ่างห้วยทรายขาว อ่างห้วยแม่ลอง อ่างผาแดง แต่ละอ่างก็ยังไม่มีความคืบหน้า
ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หากไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   12.30  น. 
        

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (ลงชื่อ)   สุรีรัตน์   รุ่งเรือง ตน์   รุ่งเรือง 

(นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

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



๑๗ 

 

                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)  สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์    กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    (นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    

 

      รับทราบ 
 
            (ลงชื่อ)         สุรพล   ดวงจติ 

(นายสุรพล   ดวงจิต) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 


