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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 

วันที่  27 กันยายน 2562  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

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

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   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 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  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

12 นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์ นักวิชาการสาธารณสุขฯ ศิริพร  รังสิยารมณ์  
13 นางสาวรัชณีย์  กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รัชณีย์  กองแก้ว  
14 นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ นักพัฒนาชุมชนฯ กรรณิการ์ วงคจ์ันติ๊บ  
15 นางเบญจมาศ  วงค์ต๊ะ นักพัฒนาชุมชนฯ เบญจมาศ  วงค์ต๊ะ  
16 นายภูเบศร์ บุญมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ภูเบศร์ บุญมา  
17 นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่ เจ้าพนักงานธุรการฯ อกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่  

 
เปิดประชุมเวลา   09.00   น. 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
เลขานุการฯ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และ สวัสดีพนักงานเทศบาลทุก
 ท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
 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)เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ผู้นำหมู่บ้านร่วมกับชาวบ้านนิมนต์พระสงฆ์เพื่อทำ
ประธานสภาฯ พิธีกรรมทางศาสนา (พิธีสูตรถอน) ณ ป่าช้าบ้านแม่ป้อก หมู่ 5 ในคราวประชุมครั้ง
 ก่อนกระผมได้เรียนเชิญทุกท่านทำบุญร่วมกัน และขอขอบคุณสมาชิกฯ ฝ่ายบริหาร 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ ทีไ่ด้ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง ศาลาป่าช้าและบริเวณโดยรอบป่าช้า 
 2)งานตักรบาตรเทโวของตำบลเราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และอีกไม่ก่ีวันก็จะถึงวันออก
 พรรษา เราตั ้งงบประมาณรายจ่ายในการจัดงานไว้ในเทศบัญญัติฯ ในส่วนของ
 รายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประสานแจ้งรายละเอียดให้สมาชิกฯเพื่อเข้า
 รว่มกิจกรรมครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  20 กันยายน 2562 
นายสมนึก  แสนเจริญ  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ในการประชุมครั ้งที ่แล้วกระผมขอแก้ไขเพิ ่มเติม 

ระเบียบวาระที ่ 3 งบประมาณโครงสร้างพื ้นฐานที ่ย ังไม่บรรจุในเทศบัญญัติ
ปีงบประมาณ 2563 คือหมู่ที่ 1,9,3,4,6,10,13 และขอเพ่ิมเติม ประโยคว่า เหตุผล
ที่กระผมไม่รับหลักการในวาระ 3 เพราะงบประมาณเป็นกระจุกไม่กระจาย 

นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ - ไม่มี 
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 
 ครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่  20 กันยายน 2562 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ระเบียบวาระท่ี  3      เรื่อง สืบเนื่อง 
นายสุรพล ดวงจิต -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการ 
 กันเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อเบิกตัดปี  
นายสุรพล ดวงจิต การกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อเบิกตัดปี  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ  
นางอรชร  สมพงษ์ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
ผอ.คลัง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ สรุปประมาณการรายรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2562  

ณ วันที่ 26 กันยายน 2562   
 รายรับ 49,087,790.83 บาท  
 รายจ่าย(ลงระบบแล้ว ตัดจ่ายออกจากบัญชี) 45,912,105.78 บาท 
 รายการรอจ่าย 1,527,846.16 บาท   
 รวมประมาณการรายจ่าย 47,439,951.94 บาท 
 งบประมาณคงเหลือโดยประมาณที่สามารถใช้ได้ 1,647,838.89 บาท  
 รายรับในปีงบประมาณนี้ อาจจะมีเข้ามาแต่คงเป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก หลักพันถึงหลัก

หมื่นบาทค่ะ  
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณ ผอ.คลังที่ได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณครับ เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ กระผมได้แจ้งเบื้องต้นแล้วว่า เราจะมีการนัดประชุมเพื่อหารือการใช้จ่ายงบประมาณ

คงเหลือ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 คงเหลือ 1,239,449,27 บาท แต่ตอนนั้น
งบประมาณยังไม่นิ ่ง และได้มีการแจ้งในที่ประชุมแล้วว่าหากมีการประชุมเร่งด่วน
อาจจะมีการนัดประชุมทางโทรศัพท์ ข้อมูลงบประมาณ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562  
คงเหลือ 1,647,838.89 บาท หารือว่าเราจะนำงบประมาณส่วนนี้ทำโครงสร้าง
พ้ืนฐานเขตไหน หมู่บ้านไหนก่อน ท่านใดมีข้อเสนอเรียนเชิญครับ 

นายสมนึก แสนเจริญใจ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ การที่เรานำงบประมาณซึ่งตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ

มาทำโครงสร้างพื้นฐาน ก่อนหน้านั้นผมสนอให้ทางฝ่ายบริหารดำเนินการโครงสร้าง
พื้นฐานแต่ก็ไม่ทำ  ดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานใกล้สิ้นปีงบประมาณจะผิดระเบียบ
หรือไม่ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณและผอ.คลัง ชี้แจงว่าจะมีผลกระทบต่อสถานะการเงิน
หรือสภาฯ หรือไม่ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ท่านสท.สมนึก แสนเจริญใจ เป็นห่วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงใกล้สิ้นปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ ถ ้าเราไม ่ใช ้จ ่ายงบประมาณก็จะตกเป ็นเ ง ินสะสมคร ับ ตามที่  

ท่านสท.สมนึก แสนเจริญใจ เรียนถาม เชิญเจ้าที่ชี้แจงครับ 
 



๔ 

 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
เลขานุการฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ เหตุผลที่ตลอดปีงบประมาณ 2562 
 เราไม่นำเงินไปทำโครงสร้างพื ้นฐานเพราะ งบประมาณที่เข้ามานั ้น ทยอยเข้ามา  
 และเรามีรายจ่ายประจำที่ต้องจ่าย แต่ไม่ต้องกังวลว่าสิ้นปีงบประมาณแล้วเงินจะ
 หายไป เพราะมีวิธีบริหารงบประมาณ โดยการกันเงิน กำหนดวิธีกันเงินงบประมาณ
 ไว้ ๒ กรณี  คือ  ๑. การกันเงินกรณีที่มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปี  แต่ยังไม่ได้
 เบิกจ่ายเงิน เมื ่อเป็นกรณีที ่เกิดจากการสั ่งซื ้อหรือสั ่งจ้างก่อนสิ ้นปีงบประมาณ 
 เจ้าหน้าที่จะต้องทำ หนังสือให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม  เพื่อจะได้นำเงินดังกล่าวไว้ใช้
 เบิกให้กับเจ้าหนี้ ภายหลังสิ้นปีงบประมาณได้อีก ๑ ปีงบประมาณ แต่ถ้ายังไม่สามารถ
 เบิกจ่ายได้ทันก็สามารถขยายเวลาเบิกจ่ายต่อสภาท้องถิ่นอีก ๖ เดือน  
 ๒. การกันเงินกรณีที ่ยังไม่ได้ก่อหนี ้ผูกพัน ยังไม่ได้ทำสัญญา รายจ่ายเป็นหมวด
 ครุภัณฑ์ ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง และมีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ก่อนสิ้น
 ปีงบประมาณเจ้าหน้าที่จะต้องนำรายจ่ายที่จะจ่ายตามงบประมาณเข้าสภาท้องถิ่นเพ่ือ
 ขออนุมัติกันเงินไว้ใช้อีก ๑ ปีงบประมาณ เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง หากหาตัวผู้รับจ้างไม่ได้
 อีกระเบียบก็ให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มอีก ๑ ปีงบประมาณ โดยขออนุมัติต่อ
 สภาท้องถิ่นตอนนี้กันเงินได้เฉพาะหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดรายจ่ายประจำ 
 หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ ไม่สามารถกันเงินได้ค่ะ การดำเนินการเป็นไปตาม
 ระเบียบค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต ตามมตทิี่ประชุมรับทราบเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจง การก่อหนี้ผูกพัน มี 2 กรณี 
ประธานสภา คือ ๑. การกันเงินกรณีที่มีการก่อหนี้ผูกพัน ๒. การกันเงินกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ  ต่อไปเราจะพิจารณางบประมาณคงเหลือ 
1,647,838.89 บาท จะดำเนินการในส่วนโครงสร้างพื้นฐานจุดใด เพ่ือที่จะได้ทำการ
กันเงิน ท่านใดมีข้อเสนอเรียนเชิญครับ 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ประเด็นนี้ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไป วันนี้สภาฯ ร่วมกัน

พิจารณาการกันเงิน หมวดโครงสร้างพื้นฐาน เบื้องต้นกระผมก็ได้ปรึกษาท่านนายกฯว่า
จะทำในส่วนโครงสร้างพื้นฐานที่ไหน ให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักของการงบประมาณ 
คืองบประมาณปีไหนก็ทำปีนั้น เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานความ
เป็นไปได้ผมคิดว ่าน่าจะทำโครงสร้างพื ้นฐานในเทศบัญญัติฯปี 2562 ตามที่ 
ท่านสท.สมนึก ได้ท้วงติงหลายรอบแล้วว่าควรจะทำในส่วนปี 2562 ให้ครบครับ  
ถือเป็นโอกาสดีที่ตอนนี้เรามีเงินงบประมาณคงเหลือเพิ่มเติมมาเป็น1,647,838.89 
บ า ท  เ ร า ม า ช ่ ว ย ก ั น ด ู โ ค ร ง ส ร ้ า ง พ ื ้ น ฐ า น ใ น เ ท ศ บ ั ญ ญ ั ต ิ ฯ ป ี  2 5 6 2  
ที่คงค้างที่ยังไม่ได้ทำ เขต 1 ที่ยังไม่ได้ทำ คือ หมู่ 12 และหมู่ 7 งบประมาณหมู่บ้าน
ละ 400,000 บาท ผมเสนอในส่วนนี ้ให ้สมาชิกฯ และคณะบริหารพิจารณา  
เพราะโครงการมีในเทศบัญญัติฯแล้ว ถ้าประมาณการโครงการใหม่เกรงว่าจะไม่ทัน
ครับ เพราะเหลือเวลาอีกแค่ 3 วันครับ เพราะฉะนั้นกระผมขอเสนอต่อที่ประชุม 
ให้ดำเนินการโครงการที่มีในเทศบัญญัติฯให้ครบครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ท่านสท.นิรันดร์ ยะเมฆ เสนอให้ดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานที่มีในเทศบัญญัติฯ  
ประธานสภา ปีงบประมาณ 2562 ท่านใดมีข้อเสนอเรียนเชิญครับ 



๕ 

 

นายสมคิด ธรรมป๊อก เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เขต 1 เสนอไปแล้ว 2 โครงการ กระผมขอเสนอเขต 2 

จำนวน 2 โครงการ คือ หมู่ 8 งบประมาณ 400,000 บาท ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน
หมู่ 8 พอใจในงบประมาณท่ีได้แม้จะไม่ได้ตามที่ประมาณการไว้ตอนแรกครับ  และหมู่ 
2 งบประมาณ 320,100 บาท ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 งบประมาณ 320,100 บาท อยู่ใน 
ประธานสภาฯ เทศบัญญัติฯปี 2563 ครับ ส่วนปีงบประมาณ 2562 ของหมู่ 2 คือโครงการก่อสร้าง

เมรุเผาศพ แต่เมรุหมู ่ 2 ก่อสร้างแล้วไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล จึงจะนำ
งบประมาณไปตั้งจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  

 ตามท่ีสมาชิกฯได้เสนอมา ดังนี้ 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 ซอย 3 
 งบประมาณ 320,100 บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7  
 งบประมาณ 400,000 บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 

งบประมาณ 400,000 บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 

งบประมาณ 400,000 บาท 
 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,520,100 บาท 
 งบประมาณคงเหลือ 127,738.89 บาท 
 งบประมาณที่เหลืออยู่ ท่านใดมีข้อเสนอเรียนเชิญครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
รองประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ งบประมาณที่เหลืออยู่กระผมขอเสนอให้นำมาปรับปรุง

ในสำนักงาน ก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาล เพราะเราไม่ได้ดูแลภายใน
สำนักงานเลยครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ตอนนี้ยังไม่ได้มติที่ประชุมว่าจะดำเนินการตามที่เสนอ ถ้ามีมติตามที่เสนอแล้วจึงจะ 
ประธานสภาฯ พิจารณาต่อว่าจะดำเนินการในส่วนใดต่อไปครับ งบประมาณส่วนที่เหลือเป็นอีก

ประเด็นครับ นอกจากที่ได้เสนอมาคือ หมู่ 2 หมู่ 7 หมู่ 8 และหมู่ 12  ท่านใดเสนอ
เพ่ิมเติมเรียนเชิญครับ หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน) 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเราจะพิจารณางบประมาณที่เหลือจำนวน 127,738.89 บาท เราก็มีหลายจุด 
ประธานสภาฯ ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือ หมู ่ 10 ถนนเป็นหลุมลึก ซึ ่งได้รายงานไปยังอำเภอแล้ว  

แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ เพราะเราพิจารณาแค่ในจุดที่เร่งด่วน 
ท่านสท.เมืองคำ กาวิตา ได้สำรวจพื้นที่ เรียนเชิญชี้แจงที่ประชุมครับ 

นายเมืองคำ กาวิตา เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ถนนเส้นหลังโรงเรียนบ้านแม่ป้อก หมู่ 10 ตามที่ผมได้

ไปสำรวจ เสียหายหนักมาก น้ำกัดเซาะเป็นหลุมลึกลงไปถึงท่อน้ำประปา รถไม่สามารถ
สัญจรได้เลยครับ 

 



๖ 

 

นายประยุทธ เงาส่อง ในส่วนนี้อยู่ในการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัย หมู่ 10 ผิวจราจร 
ผอ.กองช่าง หินคลุกปรับเกลี ่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร 

งบประมาณ ๑๑,๓๐๐ บาท 
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณ ผู้อำนวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเรียนเชิญครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป งบประมาณเหลือจากการดำเนินการแล้ว กระผมเห็นว่าควรที่จะนำมาก่อสร้างโรงจอด  
รองประธานสภาฯ รถ เพราะเทศบาลยังไม่มีโรงจอดรถ ฤดูฝนเกิดพายุลมเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินครับ 
นายประยุทธ เงาส่อง ถ้าเป็นอาคารเกรงว่าจะประมาณการไม่ทันครับ งบประมาณแสนกว่าบาทก็อาจจะทำ 
ผอ.กองช่าง ได้พ้ืนที่น้อยครับ 
นายสุรพล ดวงจิต โรงจอดรถ ถ้าหากช่างประมาณการไม่ทัน สมาชิกฯท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ ครับ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก กระผมเสนอ1)ขยายเขตไฟฟ้าป่าช้าบ้านปาง เพราะสายไฟฟ้าลัดผ่านป่ารก ฤดูแล้ง 
สมาชิกสภาฯ ไฟป่าไหม้สายไฟฟ้า สายไฟฟ้าเสียหายใช้งานไม่ได้ ชาวบ้านร้องขอให้ขยายเขตไฟฟ้า 

ขอเพียงเดินสายไฟฟ้าเพราะเสาไฟฟ้ามีอยู่แล้ว ใช้เป็นงบประมาณสามหมื่นบาท 
 2)ถนนบ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 เทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3 เมตร  

แต่ยังไม่สุดสายเหลืออีก 3 เมตร ซึ่งดูแล้วไม่สวยงาม ใช้งบประมาณสามหมื่นกว่าบาท 
 กระผมเสนอ 2 รายการครับ ขอบคุณครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนถามผู้อำนวยการกองช่างว่า ในกรณีการขยายเขตไฟฟ้าสามารถดำเนินการได้ 
ประธานสภาฯ หรือไม่ และถนนบ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4  กรณีถนนของหมู่ 6 ก็เช่นเดียวกับหมู่ 4 หารือ

ช่างว่าส่วนไหนที่สามารถดำเนินการได้ครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรื่องท่ีท่านสท.สมคิด เสนอนั้น กระผมเห็นด้วยครับ การขยายเขตไฟฟ้าเห็นด้วยครับ 
สมาชิกสภาฯ สายไฟฟ้าลัดผ่านป่ารก เวลาที ่เกิดพายุลมแรง ต้นไม้กิ ่งไม้หักโค่นพาดสายไฟฟ้า

อันตรายครับ เส้นทางใกล้อู่ช่างดุลย์ ถ้าหากจะขยายตอนนี้ต้องขยายที่ซัมเมิร์สหมู่ 9 
เพราะตรงนั้นการไฟฟ้าขยายมา 2 ช่วง แล้วก็ข้ึนมาป่าช้า 2 ช่วง ครับ  

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง เงินอุดหนุนอยู่ในหมวดเงินอุดหนุน กันเงินไม่ได้ค่ะ เปิดประชุมสภาฯเดือนกุมภาพันธ์ 
เลขานุการฯ ปี 2563 ขอโอนงบประมาณไปเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าได้ค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต ขยายเขตไฟฟ้ายังไม่สามารถดำเนินการได้ รอดำเนินการปีงบประมาณ 2563 ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ปัญหาเร่งด่วนเรื่องท่อระบายน้ำ 
 ตอนนี้ท่อนไม้ได้เข้าไปอุดตันในท่อระบายน้ำ แต่ทางหมู่บ้านไม่ได้ไปแจ้งเหตุภัยพิบัติ
 ฉุกเฉิน ก็เลยตกสำรวจครับ ฝากทางฝ่ายบริหารเข้าไปดูแลด้วยครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องท่อที่ท่านสท.สุทธินันท์ เสนอมา ตกสำรวจ ช่างต้องไปสำรวจและประมาณการ  
ประธานสภาฯ ช่างทำทันหรือไม่ 
นายประยุทธ เงาส่อง ต้องไปสำรวจดูก่อนครับ ถ้าต้องการรายละเอียดประมาณการวันนี้อาจไม่ทันครับ 
ผอ.กองช่าง ผมคิดว่าควรทำถนนหมู่ 4 และหมู่ 12 ที่ขาดไปครับ 



๗ 

 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ ตอนนี้ติดปัญหาคือช่างจะทำประมาณการไม่ทัน เพราะฉะนั้นเราต้องทำโครงการที่ช่าง
สมาชิกสภาฯ ประมาณการทัน  หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 7 ถนนคสล.มีแบบแปลนแล้วครับ 
นายประยุทธ เงาส่อง ถนนหมู่ 4 เหลืออีกประมาณ 22 เมตร จะใช้งบประมาณสามหมื่นกว่าบาทครับ 
ผอ.กองช่าง  
นายสมยศ กันทะวัง กรณีหมู่ 4 เกิดจากอุทกภัย การใช้จ่ายงบประมาณอุทกภัยต้องผ่านการประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ คณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติตำบลศรีวิชัย ตามที่ท่านรองประธานสภาฯ เสนอให้
 นำงบประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาททำโรงจอดรถนั้น ผมเห็นโรงรถบางที่ใช้โครง
 เหล็กและแสลนทำหลังคาแบบนี้ก็ง่ายใช้งบประมาณไม่มากครับ ถ้าเราพูดถึงเรื่องทำ
 ถนนหมู่บ้านไหนก็อยากทำครับ ตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานเราได้ข้อสรุปแล้ว 4 หมู่บ้าน 
 งบประมาณส่วนที่เหลือน่าจะทำโรงจอดรถตามที่ท่านรองประธานสภาฯ เสนอครับ  
 กรณีปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน หมู่ 4 เราสามารถใช้งบซ่อมแซมของของปี 2563  
 ได้ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ท่านนายกฯ เสนอให้ก่อสร้างโรงจอดรถ อยากจะให้ดูแลพัฒนาภายในสำนักงานครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก ผมคิดว่าควรมองความจำเป็นของชาวบ้าน ถนนที่ขาดไม่สุดสายเราน่าจะทำให ้เต็มครับ 
สมาชิกสภาฯ เช่น หมู่ 6 หมู่ 4 และปัญหาท่อนไม้ที่อุดตันท่อระบายน้ำของหมู่ 4 เป็นความจำเป็นที่

ต้องแก้ปัญหาให้ชาวบ้านครับ ช่างควรไปสำรวจและประมาณการคร่าวๆ เพ่ือกันเงินไว้
น่าจะดีครับ ถ้าจะรอเงินงบประมาณของปี 2563 เกรงว่าจะล่าช้าครับ ที่จอดรถนั้น
ขอให้อาศัยใต้ต้นไม้ไปก่อนครับ 

นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมเห็นด้วยกับท่านสท.สมคิด ครับ ปัญหาชาวบ้านต้อง

มาก่อนครับ เราจะไม่เห็นแก่พวกพ้องครับ ในเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือ
ชาวบ้านก่อนครับ งบประมาณปีต่อไปเราค่อยมาปรับปรุงดูแลภายในสำนักงานครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านสท.สมคิด ธรรมป๊อก และท่านสท.สุพจน์ ตาสุยะ ครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอในประเด็นนี้ เรียนเชิญครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ทุกท่านต่างมีเหตุผลครับ เรามาอยู่ตรงจุดนี้ได้ก็เพราะพ่ีน้องชาวบ้านครับ ผมคิดว่าน่า 
สมาชิกสภาฯ จะดำเนินการให้กับชาวบ้านก่อน ส่วนการก่อสร้างโรงจอดรถนั้นตอนนี้งบประมาณที่

เหลืออยู ่ก็มีไม่มากถ้าจะทำก็ทำได้ไม่กว้างขวาง โครงการที ่อยู ่ในเทศบัญญัติฯ  
ปี 2563 ที่เราได้ทำไปแล้ว เช่น ก่อสร้างเมรุ หมู่ 2 พอถึงคิวโครงการที่ทำไปแล้วเราก็
ขอมติจากสภาฯ ดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถทำให้ดีและกว้างขวางครับ งบประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเรานำไป
แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านก่อนและโครงการใดที่ทำทันก็ให้กันเงินไว้ตามที่ท่านสท.สมคิด 
และท่านสท.สุพจน์  เสนอครับ 

นายสมนึก แสนเจริญใจ กระผมเห็นด้วยกับท่านท่านสท.สมคิด ท่านสท.สุพจน์ และท่านสท.นิรันดร์ ครับ   
สมาชิกสภาฯ ก่อสร้างโรงจอดรถทำปีงบประมาณ 2563 ทำให้ด ีและกว้างขวางไปเลยครับ  

เพราะงบประมาณที่เหลือตอนนี้มีไม่มาก ตอนนี้แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านก่อนครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดมีข้อเสนอในประเด็นนี้ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 



๘ 

 

นายประยุทธ เงาส่อง งบประมาณ 127,738.89 บาท ที่เหลืออยู่นี้ ผมเห็นว่าที่สำคัญท่ีควรดำเนินการคือ 
ผอ.กองช่าง ท่อหมู่ 4 และท่อหมู่ 12 จะใช้งบประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาท ตอนนี้ผมจะนำหมู่ 4 

เป็นที่ตั้ง ถ้างบประมาณเหลือก็อาจจะนำไปทำถนนหมู่ 4 และหมู่ 6 ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ผู้อำนวยการกองช่าง ได้สรุปประเด็นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากเดือนกันยายน 
ประธานสภาฯ เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝ่ายบริหารยังมีโครงพัฒนาหลาย
 โครงการที ่ย ังไม่ได้ดำเนินการ  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี ้แจงรายละเอียดการโอน
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการกันเงินงบประมาณ
 รายจ่ายเพื่อเบิกตัดปี ให้ที่ประชุมสภาฯทราบครับ 
นายสมยศ กันทะวัง 4.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
นายกเทศมนตรีฯ 1)ขอโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 โอนเพิ่ม แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้าถนน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
แม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ซอย 3 จำนวนเงิน 320,100.- บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
จึงขอโอนงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในการเดินทาง
สัญจรภายในหมู่บ้าน บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2  

 โอนลด  
 แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้าถนน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 

อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแม่อีไฮ หมู่ ที ่ 2  งบประมาณตั้งไว้ 
จำนวน 826,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 823,000.- บาท โอนลดจำนวน  
320,100.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 505,900 บาท 

 
 2)ขอโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 โอนเพิ่ม แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้าถนน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านแม่ป้อกใน  หมู่ที่ 4 จำนวนเงิน 61,700.- บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
ไว้ จึงขอโอนงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในการเดินทาง
สัญจรภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อกใน หมู ่ 4  เป็นการโอนงบประมาณไปตั ้งจ่าย 
รายการใหม่ 

 โอนลด  
 แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้าถนน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
 อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแม่อีไฮ หมู่ ที ่ 2  งบประมาณตั้งไว้ 
 จำนวน 826,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 505,900.- บาท โอนลดจำนวน  
 320,100.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  444,200.- บาท 
   จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการโอนงบประมาณของ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3)  
พ.ศ. 2543  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 



๙ 

 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

มติที่ประชุม                 อนุมัติให้มีการโอนงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2 รายการ ได้เป็นเอกฉันท์ 
 4.2 การกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อเบิกตัดปี  
 4.2.1 การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีก่อหนี้ผูกพัน (งบกลาง) 
นายสุรพล ดวงจิต ลำดับต่อไป ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดการกันเงนิงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ เพ่ือเบิกตัดปี ให้ที่ประชุมสภาฯทราบครับ 
นายสมยศ กันทะวัง เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารขอเสนอโครงการเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
นายกเทศมนตรีฯ ที ่ประสบอุทกภัย เมื ่อวันที ่ 24 สิงหาคม 2562 ได้เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหล
 หลาก ด้วยอิทธิพลพายุโพดุล ทำให้บ้านเรือนประชาชน ถนน ลำห้วย ได้รับความ
 เสียหายเป็นวงกว้าง และในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 พิบัติตำบลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 อนุมัติให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
 อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐   
  หมวด ๑ หลักการช่วยเหลือประชาชน ข้อ ๖ ในกรณีองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นใดเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ของตนและต้อง ดําเนินการช่วยเหลือโดยฉับพลัน
 ทันที ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ภายในขอบ
 อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
  หมวด ๒ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ข้อ ๘ ให้องค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
 ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
  หมวด ๓ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ข้อ ๑๑ การให้ความ
 ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะ  เป็นการ
 ช่วยเหลือที ่จ ําเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการดํารงชีพและความเป็นอยู ่ของ
 ประชาชน หรือ เป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
 เฉพาะหน้า องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที ภายใต้ขอบ
 อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย กรณีสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ ความเสียหาย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็น
 ว่า การซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมจะไม่คุ้มค่า และการก่อสร้างใหม่จะเกิดประโยชน์ต่อ
 ทางราชการมากกว่า ให้เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนการ
 ใช้จ่ายงบประมาณโดยให้คํานึงถึงสถานะทางการคลัง 
  หมวด ๖ หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ข้อ ๑๖ การช่วยเหลือประชาชน ให้ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่กําหนดไว้ใน ระเบียบนี้ ดังต่อไปนี้ (๑) การช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาใช้
จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 

  หมวด ๗ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ข้อ ๑๘ กรณีเกิด
สาธารณภัยฉุกเฉิน จําเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่าย จากงบกลาง 



๑๐ 

 

ประเภทเงินสํารองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดย
โครงการ ไม่จําเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4) 
หมวด 5 การกันเงิน “ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้
ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน” 

 จึงขออนุมัติกันเงินเพ่ือเบิกตัดปีกรณีก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ 
 รายละเอ ียดการก ัน เง ินรายจ ่ าย กรณี ก ่อหน ี ้ ผ ู กพ ัน  โดยใช ้ เ ง ินงบกลาง  
 หมวดสำรองจ่าย 
  1) วางท่อเพื่อแก้ปัญหาความเสียหายจากภัยพิบัติบ้านห้วยบง ม.๓,บ้านแม่จ๋อง ม.๗,
  บ้านอุดมพัฒนา ม.๑๒  จุดที่ ๑-๒ ห้วยผาหมื่น,บ้านอุดมพัฒนา ม.๑๒  
 งบประมาณ 383,600 บาท 
 2) ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกเพื่อแก้ปัญหาความเสียหายจากภัยพิบัติบ้านศรีวิชัย  
 ม.๑๐ งบประมาณ 11,300 บาท  
 3) ซ่อมแซมไหล่ถนนด้วยดินลูกรังเพ่ือแก้ปัญหาความเสียหายจากภัยพิบัติบ้านแม่ป้อก 
 ม.๖ งบประมาณ 13,000 บาท 
 งบประมาณทั้งสิ้น 407,900 บาท 
มติที่ประชุม อนุมัติให้กันเงินเบิกตัดป ีกรณีก่อหนี้ผูกพันได้เป็นเอกฉันท ์
 4.2.2 การกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบกลาง หมวดสำรองจ่าย   
นายสุรพล ดวงจิต ลำดับต่อไป การกันเงินกรณไีมไ่ดก้่อหนี้ผูกพัน งบกลาง หมวดสำรองจ่าย  ขอเชิญฝ่าย 
ประธานสภาฯ บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯทราบครับ  
นายสมยศ กันทะวัง เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารมีโครงการที่ต้องกันเงินกรณไีม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
นายกเทศมนตรีฯ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู ่ที ่ 4  แต่ด้วยมี
 ข้อจำกัดในเรื่องของระเบียบ คำสั่งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาด
 ว่าโครงการดังกล่าวจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 
 และตามท่ีได้เกิดฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562  ได้รับ
 ความเสียหายเป็นวงกว้างไม่ว่าจะเป็นสิ ่งสาธารณะประโยชน์ ถนน ลำห้วย  ฯลฯ  
 ในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตำบลศรีวิชัย  ครั้งที่ 
 5/2562 วันที่ 18 กันยายน  2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ความช่วยเหลือ
 ประชาชนกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งเทศบาลไม่สามารถที่จะจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายใน 
 วันที่ 30 กันยายน 2562 จึงขออนุมัติจากสภาฯ ขอกันเงินโครงการนี้ไว้เบิกตัดปี 
 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
 รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบกลาง หมวดเงินสำรองจ่าย 
 1.วางท่อเพ่ือแก้ปัญหาความเสียหายจากภัยพิบัติบ้านแม่ป้อกใน  ม.๔ 
 งบประมาณ 57,400บาท  
มติที่ประชุม อนุมัติให้กันเงิน โดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการวางท่อ หมู่ 4 ได้ 
 



๑๑ 

 

 
 4.2.3 การกันเงินเบิกตัดปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
นายสมยศ กันทะวัง เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ 
นายกเทศมนตรีฯ รายจ่ายประจำปี 2562 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4) 
 หมวด  5 การกันเงิน “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
 รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพัน รายจ่ายหมวดที่ดินและ
 สิ่งก่อสร้าง 
 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7  
 งบประมาณ 400,000 บาท 
 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 
 งบประมาณ 400,000 บาท 
 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 
 งบประมาณ 400,000 บาท 
 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ซอย 3 
 งบประมาณ 320,100 บาท 
 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4  

งบประมาณ 61,700 บาท 
 งบประมาณทั้งสิ้น 1,639,200 บาท 
มติที่ประชุม อนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปี โดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันได้เป็นเอกฉันท ์
 4.2.4 การกันเงินเบิกตัดปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดรายจ่ายประจำ 
นายสมยศ กันทะวัง เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องด้วยเทศบาลตำบลศรีวิชัยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิ 
นายกเทศมนตรีฯ เบิกค่าเช ่าบ้าน ค่าเช ่าซื ้อตามระเบียบกฎหมาย จำนวน 3 ราย จึงขออนุมัติ
 สภาฯ เพื่อกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน รายละเอียดดังนี้ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4) 
หมวด 5 การกันเงิน “ข้อ 59/1 รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เงินประจำ
ตำแหน่ง เงินเพิ่ม เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกชื่อ อย่างอื่น ที่มีระเบียบ กฎหมาย กำหนดให้จ่าย
ในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปีและมีความจำเป็น ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน 

  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้
ขอขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน ” 

 รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดรายจ่ายประจำ 
 1.ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อให้กับพนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย จำนวน 3 ราย 
 1) นางเบญจมาศ วงศ์ต๊ะ    ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนฯ         จำนวน 5,000 บาท 



๑๒ 

 

 2) นายวสันต์     ทะกาวิน   ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา          จำนวน 3,000 บาท 
 3) นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิมา  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินฯ    จำนวน  2,400 บาท 
 งบประมาณทั้งสิ้น 10,400 บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันได้เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  5      เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายสุรพล ดวงจิต จากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ผ่านมา เราต้องช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งท่านนายกฯได้ 
ประธานสภาฯ นำเรียนที่ประชุมในเรื่องของเงินกู้เพื่อนำมาทำในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง 13 

หมู่บ้านนั้น ผมเห็นว่าเราควรค่อยเป็นค่อยไป ผมเห็นตัวอย่างหลาย ๆ อปท. เช่น อบต. 
ป่าพลู จัดซื้อรถดั้ม อบต.เวียงแก้ว จัดซื้อรถดั้มและรถแม็คโคร เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวบ้านที่ประสพภัยได้อย่างรวดเร็วครับ โดยใช้ช่องทาง
เงินกู้หรือใช้เงินสะสมหากเป็นไปตามระเบียบที่มีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการได้ครับ  
ที่ผ่านมาเราใช้งบประมาณเป็นล้านในการแก้ปัญหาส่วนนี้ หารือที่ประชุมประเด็นนี้ถึง
ประโยชน์ที่พ่ีน้องชาวบ้านจะได้รับครับ ท่านใดมีข้อเสนอแนะครับ เชิญครับ 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ประเด็นที่ท่านประธานสภาฯนำเรียนและหารือในที่

ประชุมคือเรื่องการก่อหนี้ผูกพัน การกู้เงิน และเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม  ประเด็นนี้
ท่านสท.เมืองคำได้กล่าวไว้แล้วว่าเป็นเรื่องใหญ่ ผมคิดว่าการอนุมัติกันเงินเป็นเรื่องที่ดี 
เพราะเราได้ปรึกษากันมาบางส่วนแล้ว เมื่อนำสู่ที ่ประชุมจึงเป็นเรื ่องที่ไม่ยุ ่งยาก  
แต่ประเด็นเรื่องเงินกู้นั้น กระผมคิดว่ายังมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน มีความคิดเห็นที่
หลากหลาย เรื่องเงินสะสมนั้นเราก็ต้องมาดูถึงเรื่องระเบียบการจ่ายเงินสะสมของอปท.
ล่าสุดเป็นอย่างไรให้ชัดเจนก่อนครับ การก่อหนี ้ผ ูกพันก็เช่นกันครับ เราควรมี
รายละเอียดข้อมูลมากกว่านี้ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ฝากทางเลขานุการฯ ศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมเสนอท่ี 
ประธานสภาฯ ประชุมในวาระการพิจารณาครั้งต่อไป ในวันนี้เราหารือเบื้องต้นถึงการแก้ไขปัญหาให้พ่ี

น้องชาวบ้านที่ตรงจุดและรวดเร็ว เราจะสามารถใช้เงินสะสมได้หรือไม่ และการก่อหนี้
ผูกพัน การกู้ยืมเงิน จะกระทบการเงินการคลังหรือไม่ครับ ฝากสมาชิกฯ ศึกษาระเบียบ
และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ท่ีจะดำเนินการครับ 

นายนิชสัน เดชะอุป กระผมเห็นอปท.อื่นมีรถดั้ม รถแม็คโคร จะช่วยแก้ปัญหาได้มากครับ ถนนเสียหายก็ 
รองประธานสภาฯ สามารถวางท่อหรือเกลี่ยถมที่ได้ เราสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ครับ ถ้าไม่กู้เงินก็คง

ไม่สามารถจัดซื้อได้เพราะเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูงครับ   
นายสมคิด ธรรมป๊อก กระผมเห็นด้วยในการจัดซื้อรถครับ กระผมเสนอให้จัดซื้อรถไถด้วยครับ 
สมาชิกสภา ใช้เงินสะสมจัดซื้อรถไถ รถดั้ม รถแม็คโคร ถ้าหากเงินสะสมไม่พอก็กู้เงินครับ  
นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นนี้ถ้าเราสามารถดำเนินการได้โดยไม่ผิดระเบียบก็จะเป็นประโยชน์กับพ่ีน้อง  
ประธานสภาฯ ชาวบ้านครับ ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เชิญครับ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในคราวประชุมครั้งที่แล้วกระผมไม่เห็นด้วยกับการกู้เงิน



๑๓ 

 

 มาทำโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่กระผมเห็นด้วยหากกู้เงินเพ่ือจัดซื้อเครื่องจักร รถไถ รถดั้ม 
 รถแม็คโคร รถเก็บขยะ ครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป กระผมขอเสนอแนะเพ่ิมเติมครับ ข้อมูลราคารถไถราคาประมาณเจ็ดแสนกว่าบาท  
รองประธานสภาฯ รถดั้มราคาประมาณหนึ่งล้านสามแสนบาทซื้อ 2 คัน รถแม็คโครราคาประมาณสอง

ล้านกว่าบาท ในช่วงที่ไม่มีงานก็สามารถดัดแปลงรถดั้มเป็นรถเก็บขยะได้ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต การจัดซื้อต้องเป็นรถใหม่ ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามหลักการไม่ว่าจะเป็นการจ่ายขาดเงินสะสม หรือการ

กู้เงิน หากสภาฯ มีความต้องการจัดซื้อรถ กระผมไม่มีความคิดเห็นแย้งแต่อย่างใด  
ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกฯจะดำเนินการหรือไม่  การดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินก็
ต้องมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการและได้รับการอนุมัติจากท่านผู้ว่าฯ หรือการใช้
จ่ายเงินสะสมท่านนายกฯก็ต้องทำโครงการจัดซื้อรถ และขอมมติเห็นชอบจากสภาฯ 
แต่ ณ ตอนนี้จากที่เราหารือกันสภาฯ เห็นชอบ และต้องดูขอบเขตระเบียบว่าสามารถ
ดำเนินการได้หรือไม่ ถ้าไม่ผิดระเบียบผมเห็นว่าควรจะซื้อครับ 

นายสมยศ กันทะวัง กรณีการจัดซื้อรถ ถ้าเรามีรถหรือเครื่องจักรแล้วจะเก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครับ 
นายกเทศมนตรีฯ บางงานเราจะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ต้องทำเอง กระผมเกรงว่าเราจะทำงานไม่ทัน

ครับ เจตนาที่ผมจะกู้เงินนั้น สมาชิกฯเป็นห่วงในเรื่องการก่อหนี้ผูกพัน แต่ผมมองว่า
การจัดซื้อรถก็สามารถทำได้ แต่ควรทำโครงการที่ถูกระเบียบและไม่เสี่ยงครับ ถ้ามีรถก็
ต้องมีการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถให้มีคุณสมบัติตรงตามหน้าที่รับผิดชอบครับ  
ผมเห็นว่าควรนำงบประมาณมาปรับปรุงอาคารหอประชุมเทศบาลและห้องประชุม 
สภาฯ เพราะต่อไปเราจะทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ชาวบ้าน หน่วยงานอื ่น ๆ  
ก็สามารถมาใช้บริการได้ครับ เรื่องการกู้เงินกระผมเห็นว่าควรชะลอไว้ก่อนครับ เพราะ
ตอนนี้ใกล้ครบวาระแล้วกระผมเกรงว่าจะดำเนินการไม่ทันครับ แต่ถ้าหากสมาชิกฯเห็น
ควรว่าจะต้องจัดซื้อก็ต้องไปดูระเบียบหลักเกณฑ์ครับ  

นายสุรพล ดวงจิต ถามเลขานุการสภาฯ กรณีจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมสามารถดำเนินการได้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ มีระเบียบรองรับหรือไม่ ถ้าเราสามารถใช้เงินสะสมได้โดยไม่ขัดกับระเบียบก็เป็นเรื่องที่

ดีเพราะจะมีเครื่องมือเครื่องจักรไว้แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน การกู้ยืมเงิน
เป็นการก่อหนี้ผูกพัน หากเรากู้ยืมเงินก็จะเป็นภาระหนี้สินครับ ฝากทางเลขานุการฯ 
และผู้อำนวยการคลัง ศึกษาระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมว่าสามารถดำเนินการได้
หรือไม่ ประเด็นนี้ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เชิญครับ 

นายสมคิด ธรรมป๊อก ตามรายละเอียดในเอกสาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เงินสะสมจำนวน  
สมาชิกสภา 8,822,293.68 บาท กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าเป็นจำนวนเงิน 

2,205,573.42 บาท งบประมาณท่ีสามารถใช้จ่ายได้จำนวน 5,616,720.26 บาท 
ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ตามท่ีผมได้นำเรียนเบื้องต้นคือฝากทางเลขานุการฯ และผู้อำนวยการคลัง ศึกษา 
ประธานสภาฯ ระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถไถ รถดั้ม รถแม็คโคร ครับ ถ้ามีความเป็นไปที่

สามารถดำเนินการได้เราจะมีการนัดประชุมอีกครั้งเพ่ือขอมติเห็นชอบครับ 



๑๔ 

 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ การใช้จ่ายเงินสะสม สภาฯ ไม่สามารถตกลงกันเองได้ครับ ต้องให้ท่านนายกฯ  
สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอต่อสภาฯ จากนั้นสภาฯร่วมกันพิจารณาครับ 
นายสมยศ กันทะวัง ตอนนี้มีเงินสะสมจำนวน 8,822,293.68 บาท เราจะไม่กู้ยืมเงิน เงินสะสมก็เป็น 
นายกเทศมนตรีฯ อำนาจสภาฯ เช่นกันครับ ถ้าเรากันยอดเงินสะสมไว้ร้อยละยี่สิบห้ายอดเงินที่เหลือ

น่าจะเกินครึ่งที่จะสามารถใช้ได้ครับ สภาฯเห็นควรที่จะจัดซื้อรถ แต่ที่ผมเป็นห่วงคือ
เรื ่องคนขับรถจะต้องมีการคัดเลือกพนักงานขับรถให้ถูกประเภท เพราะเจ้าหน้าที่
ป้องกันต้องเข้าเวรและออกเหตตุอนกลางคืนด้วยครับ ควรจัดซื้อเท่าที่จำเป็นก่อนครับ 

นายนิชสัน เดชะอุป ถ้าเรามีรถดั้ม 2 คัน งานเล็กหรืองานใหญ่ สามารถทำงานได้รวดเร็ว งานซ่อมแซมหรือ 
รองประธานสภาฯ งานอุทกภัยเราสามารถดำเนินการได้เลยครับ ถนน ตลิ่ง ลำห้วยโดนน้ำกัดเซาะเรา

ซ่อมแซมได้เลยไม่ต้องรอให้ความเสียหายสะสมหนักมากครับ ถ้ามีรถเราจะเสีย
ค่าใช้จ่ายคือค่าน้ำมันครับ  

นายสุรพล ดวงจิต สรุปประเด็นนี้คือ สมาชิกฯเห็นด้วยในการจัดซื้อรถ แต่ท่านนายกฯ ไม่เห็นด้วยหาก 
ประธานสภาฯ จัดซื้อรถโดยการกู้ยืมเงิน หากสามารถใช้เงินสะสมได้โดยไม่ผิดระเบียบ ก็จะช่วย

แก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวบ้านได้ครับ 
นางอรชร  สมพงษ์ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
ผอ.คลัง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ่ ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมค่ะ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา

ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
 (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง

เกี ่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือกิจการที ่จ ัดทำเพื ่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายกำหนด  

 (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว 

 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ 
 ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
   หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
 เป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
 การเงนิการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ” 
นายสุรพล ดวงจิต เราต้องกันเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการด้วย แต่ต่อไปเงินเบี้ยยังชีพจะไม่จ่ายผ่าน 
ประธานสภาฯ เทศบาลครับ 
 



๑๕ 

 

นายประเวศน์ พรมยืน ตอนนี้มีเงินสะสมจำนวน 8,822,293.68 บาท รายจ่าย 3 เดือน ที่ต้องกันไว้ 
รองนายกเทศมนตรีฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการสี่ล้านกว่าบาท เงินเดือนพนักประจำและพนักงานการเมือง

สามล้านกว่าบาท สองรายการนี้ยอดเจ็ดล้านกว่าบาทแล้วครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ถ้ามีการเคลื่อนไหวทางสถานะการเงินให้ทางคลังประสานมาเพ่ือหารือ อาจจะขอเปิด 
ประธานสภาฯ ประชุมวิสามัญครับ 
นายสมยศ กันทะวัง กรณีการใช้จ่ายเงินสะสมต้องกันยอดเงินสะสมก่อน เพ่ือดูยอดท่ีสามารถใช้จ่ายได้  
นายกเทศมนตรีฯ เบื้องต้นสภาฯ เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม และผมเห็นด้วยในเรื่องนี้ครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป รถแม็คโครราคาประมาณหนึ่งล้านแปดแสนบาท รถดั้มราคาประมาณหนึ่งล้านสาม 
รองประธานสภาฯ แสนบาท รถไถราคาประมาณแปดแสนบาท รถยนต์สำนักงานราคาประมาณหกแสน

บาท ใช้เงินประมาณสี่ล้านห้าแสนบาทครับ 
นายสุรพล ดวงจิต กรณีการใช้จ่ายเงินสะสมนั้น ทางฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอต่อสภาฯเพ่ือพิจารณาครับ 
ประธานสภาฯ ถ้ามีความเป็นไปได้ในการใช้จ่ายเงินสะสมฝากท่านนายกฯประสานมายังประธานสภาฯ 

เพ่ือขอเปิดประชุมวิสามัญครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เมื่อวานกระผมได้เข้าไปที่ศาลากลางจังหวัดเรื่องผู้พิการ 

ห้องน้ำผู้พิการที่บ้านแม่อีไฮ 2 คน ชาวบ้านบอกว่าน่าจะทำห้องน้ำ เทศบาลไม่น่าเอา
คืน คือ ผู้พิการมี 2 คน สามีเป็นผู้พิการเสียชีวิตแล้วแต่ภรรยายังอาศัยอยู่ที่บ้านนา่จะ
เป็นสิทธิที่ควรได้เลยครับ ฝากทางเทศบาลด้วยครับ เสียดายเงินที่คืนไปครับ น่าจะทำ
ให้เกิดประโยชน์ เพราะภรรยาผู้เสียชีวิตก็เป็นผู้พิการเหมือนกันเปลี่ยนสิทธิได้เ ลย 
ชาวบ้านก็ไม่กล้าขัดแย้ง ขอให้ทางเทศบาลสำรวจบ้านผู้พิการสำหรับคนที่ไม่มีบ้านแต่
มีที่ดินเป็นของตนเองหรือของญาติพ่ีน้อง ถ้าเป็นการสร้างบ้านสำเร็จให้ของบจากอบจ. 
ถ ้ า เป ็นการซ ่อมแซมงบประมาณสองถ ึ งสามหม ื ่นบาทให ้ของบ จากพมจ .  
ถ้าหากว่าไปสำรวจแล้วให้ช่างไปประมาณการให้เรียบร้อยแล้วส่งเรื่องโดยเร็ว วันก่อน
ตำบลเวียงหนองล่องได้ 8 รายครับ ตอนนี้ยังมีโครงการอีกสี่สิบกว่าหลัง ถ้ามีข้อมูลก็
จะนำเข้าที่ประชุม บ้านปางผมได้แจ้งว่าคนที่เช่าบ้านอยู่มีที่ดินแต่ไม่มีเงินสร้างบ้าน 
เช่ามา 20 กว่าปีแล้วตอนนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า พมจ.บอกช่วยเหลือได้หากเป็นข้อมูล
ชาวบ้านที่ลำบากจริง อาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน ไม่มีสามี ก่อนหน้านั้นเช่าบ้านอยู่หมู่ 1  
เรื่องนี้ขอพัฒนาสังคมช่วยได้หรือไม่ ตอบว่าช่วยเหลือได้ แต่ต้องมีข้อมูลจากเทศบาล
ครับ ฝากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพ้ืนที่สำรวจ ข้อมูลผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยด้วยครับ 
เทศบาลตำบลศรีว ิช ัยไม่ม ีส่งเรื ่องขอเลยครับ ต่อไปฝากประสานงานด้วยครับ  
ถ้าได้ข้อมูลจะได้นำเข้าที่ประชุม ถ้าซ่อมแซมงบประมาณสองถึงสามหมื่นบาททำได้เลย 
ให้เสนอเข้ามาเยอะ ๆ แต่มีเข้ามาแค่ 8 ราย ฝากทางผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านสท.สมนึกครับ เป็นห่วงเรื่องผู้พิการ สมาชิกฯต้องมีบทบาทในการสำรวจ  
ประธานสภาฯ และหาข้อมูลพื้นฐาน เจ้าหน้าที่พนักงานอาจจะลงพื้นที่ไม่ทั ่วถึง ฝากทางสมาชิกฯ
 ประสานผู้นำหมู่บ้าน ถ้ามีข้อมูลก็สามารถเข้ามาประสานกับท่านนายกฯ ประเด็นเมื่อ
 สักครู่คือเรื ่องห้องน้ำผู้พิการสามารถเปลี่ยนสิทธิได้หรือไม่ ต้องดูตามระเบียบของ 



๑๖ 

 

 พมจ.อีกทีครับ เบื้องต้นเราต้องช่วยกันหาข้อมูลครับ ฝากท่านนายกฯ เจ้าหน้าที่  
 ทีร่ับผิดชอบด้วยครับ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกฯ มีเรื่องอ่ืนเสนอหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ  
นายนิรันดร์ ยะเมฆ วันนี้ผู้รับเหมาเริ่มทำงานถนนหมู่ 12 ผู้รับเหมาฝากแจ้งสมาชิกฯ ดูงานครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต หลังจากเลิกประชุมแล้ว เราจะไปดูงานถนนสายกลางหมู่ 12 งบประมาณที่เราอนุมัติ 
ประธานสภาฯ ไปนั้นดำเนินการเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องชาวบ้านครับ  
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) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)  สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์    กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    (นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    

 

      รับทราบ 
 
            (ลงชื่อ)         สุรพล   ดวงจติ 

(นายสุรพล   ดวงจิต) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 


