
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
------------------------------------------------------------ 

 

ผู้มาประชมุ :       จำนวน  13  คน 

1. นายสงัด           ชัยแสน   ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2. นายนิชสัน         เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
3. นายสุรพล        ดวงจิต   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
4. นายตรีอนันต์     ขัดสาร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
5. นายสีคำ         พ่อแจ้   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
6. นายสุพจน์       ตันฮ้อ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
7. ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
8. นายพุทธิ            นะมา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
9. นายสุพจน์          ตาสุยะ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
10. นายธนา           คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
11. นายประเทือง      ธิบด ี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
12. นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
13. ว่าที่ร้อยตรีกมล อินแฝง   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน   -   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน  17   คน 
 

1. นายวิเชียร        วิชาเถิน   นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
2. นางสุทธินี       ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
3. นายปาลีวัฒน์     เมายศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
4. นายสมนึก  แก้วประเทศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
5. นายรังสรรค์  สิงห์ใจ   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
6. นางสาวพริม้เพรา  วรรณภิละ  หัวหน้าสำนักปลัด 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา) 
7. นางสาวสริิรัตน์ กันตุ่น   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง) 
8. นางสาวศิริพร   รังสิยารมณ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
9. นางสาวกรรณิการ ์ วงค์จันต๊ิบ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดกิารและสงัคม) 
10. นายไพรัตน์  ธนันชัย   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 
11. สิบเอกนรินทร ์ เข่ือนควบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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12. นายธนาธิป  อุต๊ะมา   เจ้าพนักงานพฒันาชุมชนชำนาญงาน 
13. ว่าที่ร้อยตรสีิรเดช   สิทธิเดช   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
14. นางสาวอกนิษฐ ์ ตุ้ยแพร ่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
15. นางสาวศิรินภา เข่ือนควบ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
16. นางสาวจิตนภา จุมปูวงค์   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
17. นางสาวปริฉัตร สมมา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 1
 ประจำปี พ.ศ.2564 ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่าน
 ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯค่ะ 

ระเบียบวาระที่  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายสงัด  ชัยแสน  การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
ประธานสภาฯ 2564  ในวันนี้เป็นการประชุมเรื่องเร่งด่วน เนื่องจาก เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน 
 ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. เกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำ 
 ในแม่น้ำลี้มีปริมาณเพิ่มสูงข้ึน  และเข้าท่วมบ่าพื้นที่อยู่อาศัยของราษฎร รวมทั้งท่วม
 พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลศรีวิชัยครับ และเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
 1.1 เรื่องวาตภัยและอุทกภัยในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ส่งผลกระทบในหลายหมู่บ้าน 
 เบื้องต้นท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่
 สำรวจพื้นที ่ที ่ได้ร ับความเสียหาย เช่น บ้านเรือนประชาชน พื ้นที ่ทำการเกษตร
 ถนนสาธารณะ ฝายกั ้นลำน้ำ เป ็นต้น และทางสมาชิกสภาได ้รวบรวมป ัจจัย
 เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
 ในพื้นที่หมู่ 12 กระผมขอขอบคุณทุกท่านครับ 

 1.2 กระผมขอแจ้งการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับ
 การเลือกตั้งใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างในวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564   
 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย ช้ัน 2 เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมตาม
 โครงการดังกล่าวฯ ครับ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

นายสงัด  ชัยแสน 1.3  ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไป 
ประธานสภาฯ ราชการ โดยวิธีการศึกษาดูงาน รายนางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย  

 ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ เทศบาลตำบล  
 ดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จึงทำให้การประชุมสภาในครั้งนี ้ไม่มีเลขานุการสภา 
ดังนั้น  จึงขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ช้ีแจงข้อกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการ
เลือกเลขานุสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครับ 

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุก 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว ท่าน ดิฉันขออนุญาตช้ีแจงวิธีการและข้ันตอนการเลือกตำแหน่งเลขานุสภาเทศบาลค่ะ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕47  
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 ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
เมื่อสภาท้องถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินแล้วให้เลขานุการสภาท้องถ่ินช่ัวคราว
พ้นจากตำแหน่ง  

 ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ให้คำนึงถึงความรู ้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  รวมทั้งชี้แจง
อำนาจหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถ่ินตามข้อ 19 

 เลขานุการสภาท้องถ่ินมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถ่ินตามคำสั่งของประธานสภาท้องถ่ิน  
 (๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทาง

ปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน  
 (๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน  
 (4) เชิญประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ 
 (๕) จัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถ่ิน  
 (๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถ่ิน แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุญาตจากประธานสภาท้องถ่ิน  
 (7) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินในการควบคุมการนับคะแนนเสียง  
 (8) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถ่ิน  
 (9) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภา

ท้องถ่ินมอบหมาย 
   ในการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถ่ิน หรือมีแต่ไม่อยู่ 

หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน   
คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  โดยให้
นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนน 
เลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ 

  เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินค่ะ 
นายสงัด ชัยแสน  ข้ันตอนวิธีการเลือกเลขานุการสภาฯ โดยให้สมาชิกสภาฯเสนอช่ือผู้สมควรดำรง 
ประธานสภาฯ ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ 

เชิญครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมนายสรุพล ดวงจิต 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 เสนอ   ว่าที่ร้อยตรี กมล อินแฝง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
 เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
นายนิชสัน เดชะอุป  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนาย นิชสัน เดชะอุป 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 

- เป็นผู้รับรอง คนที่ 1 
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นายประเทือง ธิบดี  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายประเทือง ธิบดี 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 

- เป็นผู้รับรอง คนที่ 2 
นายสงัด ชัยแสน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ ศรีวิชัย อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการเสนอช่ือ ณ บัดน้ี 
   บัดนี้ กระผมขอรายงานการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ผู้ที่ไดร้ับ

เลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย คือ ว่าที่ร้อยตรีกมล อินแฝง ตำแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 11 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ     - เสียง  
 งดออกเสียง    1 ท่าน (นายสงัด ชัยแสน) 
 ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเลือก  ว่าที ่ร ้อยตรีกมล อินแฝง ตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  
 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม

สภาฯ หรือไม่ครับ  
นายสุรพล  ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้า 19- 20 เรื่องขอความเห็นชอบให้เทศบาล

ตำบลศรีวิชัยเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ในเขตตำบลศรีวิชัย กระผมขอให้เพิ่มเติม
ขอความมติที่ประชุม ความว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบเป็น
เอกฉันท์ ให้เทศบาลตำบลศรีวิชัยดำเนินการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในเขตตำบล
ศรีวิชัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติฯ 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่าน  ดิฉันขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 7 แก้ไข พิมพ์คำผิด  

คำว่า เคารพ ค่ะ 
  
นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ท่ีประชุม  (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความ

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามเชิญครับ  
ประธานสภา (-ไม่มี-) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ญัตติเรื่อง การพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ภายในเขต 
 ป่าสงวนแห่งชาติ 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ กระผมขอเสนอญัตติเรื่อง 

พิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตืน 
– แม่แนต ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 773 (พ.ศ. 2518) บริเวณพื้นที่ ตั้งอยู่ใกล้ที่ทำ
การปกครองตำบลศรีวิชัยและสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ - 
งาน - ตารางวา  เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างตลาดกลางตำบลศรีวิชัย เพื่อแกไ้ข
ปัญหาเศรษฐกิจของตำบล ประชาชนจักได้มีสถานที่เพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครัวเรือน และเพื่อก่อสร้างสำนักงาน
สหกรณ์การเกษตรศรีวิชัย จำกัด และจุดขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรของสมาชิก
สหกรณ์ (โครงการปลูกหญ้าเพชรน้ำผึ้งเพื่อจำหน่าย) 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเป็นผู้เสนอเรื่องมายังนายกเทศมนตรี เพื่อขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างสำนักงาน

สหกรณ์การเกษตรศรีวิชัย จำกัด และจุดขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรของสมาชิก
สหกรณ์ รวมถึงขนการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรของโครงการปลูกหญ้าเพชรนำ้ผึ้ง 
ปัจจุบันเช่าสถานที่ศูนย์ผู้สงูอายุ หมู่ 6  เป็นสำนักงานสหกรณ์การเกษตรศรีวิชัย จำกัด
กระผมและสมาชิกหลายท่านได้หารือกัน จึงได้ทำหนังสือถึงท่านนายกเทศมนตรี เรื่อง  
ขอดำเนินการโครงการขอให้ใช้พื้นที่ป่าของสหกรณ์การเกษตรศรีวิชัย จำกัด ตั้งอยู่ใกล้
ที ่ทำการปกครองตำบลศรีวิชัยและสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เพื ่อก่อสร้าง
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรศรีวิชัย จำกัด ในการนี้กระผมขอเชิญชวนประชาชนหรือ
เกษตรกรตำบลศรีวิชัยสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศรีวิชัย จำกัด และผู้ที่มี
ความสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าเพชรน้ำผึ้ง และสหกรณ์การเกษตรศรีวิชัย จำกัด
มีสินเช่ือเพื่อส่งเสริมการเกษตรสำหรับสมาชิกด้วย ขอบคุณครับ 

 (ม ีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ เมื ่อคราวการประชุมสภาฯ  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564) 
 
 



๖ 
 

 
นายสงัด  ชยัแสน ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และท่านตรีอนันต์ ขัดสาร ที่ได้ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยกับโครงการนี้สามารถรองรับอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักของตำบล

ศรีวิชัยครับ เป็นช่องทางที ่ดีที่จะเป็นการส่งเสริมอาชีพเดิมและอาชีพใหม่ที่กำลัง  
จะเกิดข้ึนครับ กระผมขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรี การดำเนินการขออนุญาตเข้า
ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ หมู่ 11 ได้ทำการประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วหรือยังครับ 
เพราะเคยมีกรณีตัวอย่างการเข้าใช้พื้นที่ป่าที่ไม่ผ่านประชาคมหมู่บ้านทำให้เกิดปัญหา
ตามมาครับ ในการดำเนินโครงการดังกล่าวกระผมเห็นด้วยไม่ติดขัดครับ แต่ควรมีการ
ประชาคมเพื่อให้การดำเนินการด้านเอกสารมีความสมบูรณ์ ขอบคุณครับ  

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่
 ป่าต้องขออนุญาตเจ ้าของพ ื ้นที ่ ในเบื ้องต้นกระผมประสานไปยังสำน ักงาน
 ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่ งแวดล้อมจังหว ัดล ําพ ูนและผู ้ ใหญ ่บ ้าน หม ู ่  11  
 ตามที่ท่านสุรพล  ดวงจิต เสนอให้ทำการประชุมประชาคมหมู่บ้านนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี 
 เพราะชาวบ้านจะได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำครับ แต่โครงการนี้เราต้องเร่งดำเนินการ
 เนื่องด้วยระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้ เมื่อสมาชิกแนะนำกระผมก็น้อมรับ ขอบคุณครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ทุกท่านล้วนแต่มีความประสงค์ดีทำเพื่อประชาชนตำบลศรีวิชัย กระผมขอกล่าวถึงเรื่อง 
ประธานสภาฯ พื้นที ่ป่าตรงนี้ ย้อนไปตั ้งแต่สมัยที ่ท ่านกำนันสุวรรณ ขัดสาร ยังดำรงตำแหน่ง   

ได้ทำการสงวนไว้เป็นป่าชุมชนตำบลศรีวิชัย ต่อมาเมื่อประชากรตำบลศรีวิชัยเพิ่มมาก
ขึ้นจึงลุกล้ำเข้าพื้นที่เพื่อทำกิน ในส่วนปกครองตำบลศรีวิชัยร่วมกับเทศบาลตำบลศรี
วิชัยได้ทำการกันพื ้นที่ป่าสงวนไว้เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
 ของหมู่ 11 ตามที่ท่านสุรพล  ดวงจิต เสนอมานั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านนายก กระผมขอให้ทาง
เจ้าหน้าที่ประสานไปยังผู้นำชุมชนครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 โครงการนี ้กระผมเห็นด้วยครับเพราะเป็นประโยชน์กับชุมชนและขอเสนอข้อคิด

ประเด็นนี้ พื้นที่ป่าชุมชนน้ันต้องประสานผู้นำชุมชน ประสานฝ่ายปกครองเพื่อช่วยกัน
ผลักดันให้โครงการสำเร็จลุล่วงครับ แต่หากเป็นพื้นที่ป่าสงวนต้องประสานขออนุญาต
ใช้พื้นที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนต่อไป 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในวาระนี้ขอความเห็นชอบในดำเนินการ ในส่วนรายละเอียดการประชาคมหมู่บ้าน

หรือเอกสารต่าง ๆ นั ้นเป็นขั ้นตอนต่อไปที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ต่อไปครับ 
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นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ครับ ในอดีตก็มีการวางแผนที่ดำเนินโครงการต่างๆ  

ในพื้นที่ตรงนี้ เช่น โรงเรียน แต่ก็เงียบไปครับ ในวันนี้ท่านนายกฯขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวน เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างตลาดกลาง
ตำบลศรีวิชัย และเพื ่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์การเกษตรศรีวิชัยนั้น กระผมไม่
ขัดข้องครับ แต่กระผมต้องการให้ดำเนินการส่งเสรมิและแก้ไขปัญหาในด้านการเกษตร
ให้สมบูรณ์ก่อน เช่น แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ครับ  

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่าน ประเด็นดำเนินการโครงการก่อสร้างตลาดกลางตำบลศรีวิชัย  ดิฉันมองว่ามี

ประโยชน์มากๆ สำหรับประชาชนตำบลศรีวิชัยค่ะ เนื่องจากประชาชนตำบลศรีวิชัย
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักและในทุกวันนี ้ราคาผลผลิตตกต่ำ          
เมื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาแล้ว พ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคาสินค้า รับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรจากชาวสวนในราคาที่ต่ำ แต่นำจำหน่ายปลายทางราคาสูงเป็นเท่าตัว
ค่ะ ลองวิเคราะห์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ถ้าเราสามารถจัดสรรเบ็ดเสร็จ มีผู้ผลิต  
ผู้จำหน่าย ตัดช่องทางกลางน้ำออกไป เหลือต้นน้ำและปลายน้ำ ตัดพ่อค้าคนกลาง
ออกไป หรือการซื้อขายออนไลน์ซึ่งสามารถกำหนดราคาสินค้าเองได้และยั งช่วยให้
ราคาผลผลิตทางการเกษตรดีข้ึนค่ะ การดำเนินการต้องประสานหลายหน่วยงานต้องใช้
ระยะเวลาและความสมบูรณ์ของเอกสาร หากเอกสารไม่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถทำได้ค่ะ 
ในวันน้ีสมาชิกสภาได้โปรดพิจารณาว่าเห็นควรหรือไม่ที่จะให้ดำเนินการขออนุญาตใช้
ที่ดินตรงนี้เพื่อทำประโยชน์แก่ประชาชนตำบลศรีวิชัย ขอบคุณค่ะ 

 (ม ีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ เมื ่อคราวการประชุมสภาฯ  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564) 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ด้วยใกล้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ จึงต้องเร่งดำเนินการ และเพื่อการบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างเทศบาลตำบลศรีวิชัยและสหกรณ์การเกษตรศรีวิชัย จำกัด เพื่อการบริหารดา้น
งบประมาณต่าง ๆ และเรื่องผลผลิตทางการเกษตร หากดำเนินการผ่านระบบสหกรณ์
มีการตรวจวัดมาตรฐานจะทำให้การบริหารงานเป็นไปได้ง่ายและไม่ถูกกดราคาสินค้า
ครับ สหกรณ์ก่อตั้งขึ้นโดยประชาชนตำบลศรีวิชัย สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน
ครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ประเด็นนี้เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบการดำเนินการเกี่ยวกบัการขอใช้พื้นที่
ประธานสภาฯ ป่าไม้ครับ 
 



๘ 
 

ว่าท่ีร้อยตรี กมล อินแฝง เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
เลขานุการสภาฯ  กระผมขอช้ีแจงระเบียบ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาญัตตินี้ครับ  

กระผมและกองช่างได้รับคำสั่งจากท่านนายกฯ ให้จัดทำเอกสาร เพื่อนำเรื่องเสนอยัง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําพูน เกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ 
ป่า ณ บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 ซึ่งการดำเนินการนั้นจะระบุข้ันตอนที่ชัดเจน ไม่สามารถทำ
แตกต่างออกไปจากนี้ได้ครับ กระผมขอช้ีแจงเอกสารที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น มีดังนี้ 

 1.จัดทำหนังสือขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  -แบบคำขอใช้พื ้นที ่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. 2507  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม  แบบ ปส.17 

 2. แบบ ปส.17 ต้องแนบเอกสารประกอบการพจิารณา ดังนี้ 
1) รายละเอยีดโครงการที่ขอเข้าทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลกัษณะการดำเนินงาน
ของโครงการ ผู้ไดร้ับประโยชนจ์ากโครงการ แนวทางการบรหิารและการจัดการ
โครงการรายละเอียดงบประมาณ พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  
2) รายละเอยีดสภาพป่าเบื้องต้นทีจ่ะขออนญุาตเข้าทำประโยชน์ ทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพ 
3) แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนทีส่ังเขปแสดงบรเิวณพื้นที่ที่ขอใช้
ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดตอ่กับพื้นที่ที่ขอ 
4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รบัมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ 
5) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่ป่านั้นตั้งอยู่ 
6) กรณีโครงการหรือกจิการทีเ่ข้าข่ายจะตอ้งจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นหรอือื่น ๆ  ให้แนบหนังสือแจ้งผล
การพจิารณาให้ความเห็นชอบ (ถ้ามี/นำส่งภายหลงั) สำหรับโครงการหรือกจิการทีเ่ข้า
ข่ายจะต้องจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย 
7) รายงานเหตุผลและความจำเปน็ในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มากกว่ายี่สบิไร่)      
ซึ่งได้รบัความเหน็ชอบจากปลัดกระทรวงหรือผูบ้ัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี 
8) หากเป็นพื้นที่ตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไมส่ิ้นอายุ 
ต้องมีหนงัสอืยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รบัอนุญาตเดิม 
9) กรณีการขอใช้พื้นที่ที่ตามประกาศเดมิสิ้นอายุ ให้แนบหลกัฐานแสดงว่าที่ผา่นมา
ผู้ใช้พื้นที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
10) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 
11) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ซึ่งในโครงการจะมีการระบุเหตุผลและความจำเป็นที่จะก่อสร้าง และในวันนี้สมาชิก
สภาทุกท่านจะพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ และนำมติที่ประชุมในครั้งนี้ แนบเอกสารใช้ประกอบการพิจารณา 



๙ 
 

คือ รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ให้ความเห็นชอบในการขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าท้องที่ หมายถึง ที่ประชุมสภาเห็นชอบให้ดำเนินการ 
ซึ่งหากที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ เทศบาลฯ ก็หยุดดำเนินการครับ ในเบื้องต้นเอกสาร
แนบประกอบการพิจารณาไม่ได้ระบุให ้นำรายงานการประชุมประชาคมไว้ครับ  
และการดำเนินการก่อนที่จะเสนอญัตติให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
ครั้งนี้ ท่านนายกเทศมนตรีฯ น่าจะได้ประสานผู้นำชุมชนเจ้าของพืน้ที่เบือ้งต้นแลว้ครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทีเ่คารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รบัฟังทางสถานีวิทยุครับ กระผมขอบคุณสมาชิก
 ทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและได้ให้ข้อเสนอแนะในการขอใช้ประโยชน์ในพื้นทีป่่าครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ประเด็นนี้ได้มีการอภิปรายพอสมควรแล้ว ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติทีป่ระชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เทศบาลตำบล  

ศรีวิชัยดำเนินการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตาม
มาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. 2507 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

.  - ด้วยมติเห็นชอบ 11 เสียง  
  - ไม่เห็นชอบ - เสียง  
  - งดออกเสียง 1 ท่าน (นายสงัด ชัยแสน) 

4.2 ญัตตเิรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีในพ้ืนท่ี
ตำบลศรีวิชัยท่ีได้รับความเดือดร้อนกรณีเหตุอุทกภัย 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ   
 เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัยที่

ได้รับความเดือดร้อนกรณีเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) เนื่องด้วยวันที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ ได้เกิดพายุฝนตกหนัก และในเวลาช่วงเช้าของวันที่ 10 กันยายน 
เกิดน้ำท่วมบ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12  ในวันนี้กระผมจึงนำเรียนสมาชิกสภาเพื่อแกไ้ข
ปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย 
และกระผมได้ประสานผู้นำชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับความเสียหายเพื่อเร่งให้
ความช่วยเหลือครับ รายละเอียดความเสียหายให้หัวหน้าฝ่ายปกครองรายงานต่อที่
ประชุมสภาครับ 

นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ตำบลศรีวิชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
 รายงานภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีการเกิดอุทกภัย พื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัด

ลำพูน เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. อิทธิพลของพายุ



๑๐ 
 

โซนร้อน “โกเซิน”  ทำให้เกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลี้มี
ปริมาณเพิ ่มสูงขึ ้น และเข้าท่วมบ่าพื ้นที่อยู ่อาศัยของราษฎร รวมทั้งท่วมพื ้นที่
การเกษตร  ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้รับแจ้งเหตุ และลงพื้นที่ในเวลา 06.30 น. เพื ่อช่วยชาวบ้านขนของ
เนื่องจากน้ำเริ่มท่วมบ่าเข้าบ้านเรือนชาวบ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 จากนั้นรายงาน 
ท่านนายกเทศมนตรี  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และนายกเทศมนตรีไดส้ัง่
การให้นำกระสอบทรายมาเรียงกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านประชาชนเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้นค่ะ  

 จากเหตุอุทกภัยดังกล่าว งานป้องกันฯ ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น ดังนี้ 
 ๑. บ้านห้วยบง  หมู่ที่ ๓ 
 ๒. บ้านแม่ป้อกเหนือ  หมู่ที่ ๕ 
 ๓. บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ ๖ 
 ๔. บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑๐ 
 ๕. บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ 
 ๖. บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ 
 ในวันจันทร์ งานป้องกัน กองช่าง และงานเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความ

เสียหายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสรุปรายงานอำเภอลี้ค่ะ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  จากเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึนเทศบาลได้ใช้เงินสำรองจ่ายแต่คาดว่าจะไม่เพียงพอครับ เวลาน้ีประชาชนได้ รั บ
ความเดือดร้อน ต้องเร่งแก้ไขปัญหาจึงต้องขอเปิดประชุมด่วนครับ กระผมขอความเหน็
จากสมาชิกสภาในการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือน
ของประชาชนได้อีก เพราะต่อจากนี้จะมีพายุเข้ามาอีกเราต้องเตรียมความ พร้อมรับมือ
ครับ กระผมเสนอแนวทางการแก้ปัญหา แนวทางที่ 1 คือ การทำพนังกั้นน้ำ และขอ
งบประมาณสนับสนุนจากทางจงัหวัด โดยใช้กล่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกันการพังทลายของ
ตลิ่ง แนวทางที่ 2 ถมปิดกั้นทางเดินน้ำ โดยกระผมได้หารือกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
เจ้าของที่ดินแล้ว นำเรียนสมาชิกสภาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อ่ให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้ร ับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม   
หากเงินสำรองจ่ายไม่เพียงพอกระผมขอความเมตตาจากสมาชิกสภาเห็นชอบให้ใช้
จ่ายเงินสะสมครับ 

นายสงัด  ชัยแสน  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที ่ที ่ได้ชี ้แจงรายละเอียดความเสียหาย
ประธานสภาฯ ภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีการเกิดอุทกภัย พื้นที่ตำบลศรีวิชัย ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่อง
 เสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ 
 
 



๑๑ 
 

นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เรื่องน้ำท่วม กระผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 จำนวน 1 ราย น้ำท่วม

พื ้นที ่การเกษตร ไร่พริก ไร่หอมแดง ท่วมทั ้งผืนเป็นทะเลครับ วันพรุ ่งนี ้ขอความ
อนุเคราะห์ท่านนายกฯ มอบหมายเจ้าหน้าสำรวจพื้นที่ความเสยีหายด้วยครับ ในส่วนที่
ท่านนายกเทศมนตรี ฯ เสนอโครงการทำพนังกั้นน้ำแล้วไม่มีผลกระทบใด ๆ กระผมก็
ยินดีกับชาวบ้านด้วยครับ 

นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ทุกท่านครับ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ขอใช้จ่ายเงินสะสมนั้น กระผมขอทราบ

รายละเอียดสถานะการเงิน การคลังครับ และสอบถามเลขานุการสภาฯเกี ่ยวกับ
ระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมด้วยครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านครับ แจ้งความเสียหายเพิ่มเติม ดังนี ้ 
 1) ราษฎรบ้านแม่ป้อก หมู่ 6 แจ้งเรื ่องถนนหมู่ 6 ข้ามน้ำหลง ชำรุดเสียหายไม่

สามารถสัญจรได้ครับ 
 2) พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย สวนลำไย ไร่ถ่ัว ไร่ข้าวโพด ฯลฯ 
 ขอความอนุเคราะห์ท่านนายกเทศมนตรีฯ มอบหมายเจ้าหน้าสำรวจพื้นที ่ความ

เสียหายและช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านตามระเบียบฯ ต่อไปด้วยครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  เราต้องมีการเตรยีม
 ความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือราษฎรบ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 ซึ่งเป็น

หมู่บ้านที่รับผลกระทบมากที่สุดในตำบลศรีวิชัย เมื่อผู้ว่าราชการฯ ประกาศให้เป็นเขต
ภัยพิบัติ เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำ
ท่วม เราก็จะมีช่องทางในการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นครับ ในการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น
เป็นอำนาจหน้าที่ท่านนายกฯสามารถดำเนินการได้เลยครับ หลังจากภัยสิ้นสุดแล้วให้
ประชาสัมพันธ์การสำรวจให้ชาวบ้านทราบเพือ่เจา้หน้าทีจ่ะได้สอบถาม เร่งสำรวจ และ
สรุปรายละเอียดความเสียหายทั้งหมด เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางช่วยเหลือเยียวยา
ตามอำนาจหน้าที่ต่อไปครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมได้เร่งสำรวจ 
 ความเสียหาย เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 13 ก.ย.64 
 จะมีพาย ุด ี เปรสช ัน  หากไม ่ เ ร ่ งดำเน ินการเกรง ว่าน ้ ำจะท ่วมอ ีกคร ั ้ งครับ  



๑๒ 
 

 ผมจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือถึงผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์การลงทะเบยีน
 ขอรับความช่วยเหลือกรณีผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ และอีกเรื่องที่เร่งด่วนคือการ
 ทำพนังกั้นน้ำ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 ครับ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่ท่านนายกฯ ได้หารือในที่ประชุมนั้น  กระผมเกรงว่าพายุที่จะเข้ามาอีกระลอกจะ

สร้างความเสียหายเพิ่มครับ เบื้องต้นในการทำพนังกั้นน้ำให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ    
ใช้เงินสำรองจ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา หากไม่เพียงพอก็
ใช้เงินสะสมในลำดับต่อไป ครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ประเด็นนี้เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมครบั 
ประธานสภาฯ 
ว่าท่ีร้อยตรี กมล อินแฝง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ  ตำบลศรีวิชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
 กระผมขออนุญาตช้ีแจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

  ข้อ ๙๑ ภายใต้บังคับข้อ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจําเป็นในขณะนั้น โดยให้คํานึงถึงฐานะ
การเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน 

 ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถ่ิน ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ ่งอยู ่ในอํานาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่
กฎหมายกําหนด 

  (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

  (๓) เมื ่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้อง
ด ําเน ินการก ่อหนี ้ผ ูกพ ันให ้ เสร ็จส ิ ้นภายในระยะเวลาไม ่ เก ินหน ึ ่ งป ีถ ั ดไป  
หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

  ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

  ส่วนในเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามการเยียวยาด้านการเกษตร     
ในขั้นตอนการช่วยเหลือ เทศบาลต้องรายงานให้อำเภอทราบตามขั้นตอน และเมื่อมี
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การประกาศเขตให้การช่วยเหลือแล้ว จะสามารถให้ความช่วยเหลือหลังสิ้นสุดภัยเพื่อ
เยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 วิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบ ัต ิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 และส่วนด้านพืช ปศุสัตว์  
และประมง มีวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ตาม
หลักเกณฑ์วิธ ีปฏิบ ัต ิปล ีกย่อยเกี ่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564  

  กรณีเยียวยาด้านการเกษตร  เมื่อภัยสิ้นสุดต้องสำรวจและสรุปความเสียหายให้
แล้วเสร็จโดยเร็วหรือภายใน 15 วัน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ ซึ่งการเยียวยาต้อง
เป็นไปตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด คือ ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย
เกี ่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู ้ประสบภัยพิบ ัต ิกรณีฉุกเ ฉิน           
พ.ศ. 2564  ด้านพืช ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน ดังนี้  

กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสยีหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้
กล ับสู่สภาพเดิมได้อ ีก ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื ้นที ่ เพาะปลูกที ่ เสียหายจริง  
ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้ 

  - ข้าว      ไร่ละ 1,340 บาท 
  - พืชไร่      ไร่ละ 1,980 บาท 
  - พืชสวนและอื่นๆ   ไร่ละ  4,048 บาท 
 ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นผูด้ำเนินการพิจารณา และผู้ที่ขอรับการช่วยเหลอืจะตอ้ง

ข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว้เรียบร้อยแล้วครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงครบั 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ เรื่องการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากพายุ ตอนนี้ภัยยังไม่สิ้นสุด กระผม

เสนอให้พายุสงบลงก่อนแล้วค่อยทำการซ่อมแซมถนนครับ  
นายสงัด  ชยัแสน เชิญเจ้าหน้าการเงินช้ีแจงสถานะการเงินครับ 
ประธานสภาฯ  
นางสาวสิริรัตน์ กันตุ่น กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นวก.พัสดุฯ รก. ผอ.คลัง ตำบลศรีวิชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
 ช้ีแจงสถานะการเงิน ณ ตอนนี้ และที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ท่านนายกที่สามารถใช้จ่ายได้

คือเงินสำรองจ่าย จำนวน 154,511.35 บาท 
 และอีกส่วนคือเงินสะสม จำนวน  1,355,497.33 บาท ที ่ต้องขออนุมัต ิจาก 

สภาเทศบาลค่ะ 
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นายสีคำ พ่อแจ้ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ปัญหาเรื่องน้ำท่วมที่ผ่านมาไม่ได้รับการดูแลแก้ไขครับ เมื่อท่านนายกฯ เล็งเห็นถึง

ปัญหาและความเร่งด่วนในการแก้ไข เร ่งช่วยเหลือราษฎร ตามที ่ท ่านนายกฯ  
เสนอโครงการฯ มานั้น กระผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับ  

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในการบรรเทาความเดือดร้อนเรื ่องอุทกภัยในตอนนี้  กระผมเสนอให้ท่านนายกฯ  

ใช้เงินสำรองจ่ายก่อนได้หรือไม่ครับ ในส่วนเงินสะสมตอนน้ียังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน
เพ ื ่อให ้ เก ิดประโยชน์ส ูงส ุดเพ ื ่อการแก ้ป ัญหาท ี ่ย ั ่ งย ืน  กระผมขอเสนอว่า 
เมื่อมีข้อมูลที่ครบถ้วนค่อยมาหารือกันอีกครั้งครับ 

นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอให้ท่านนายกฯ ชี ้แจงการประมาณการงบประมาณ เพื ่อสมาชิกจะได้

พิจารณาว่าสมควรใช้เงินสะสมหรือไม่อย่างไรครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  นำเรียนสมาชิกการใช้
 จ่ายงบประมาณ ในส่วนของเงินสำรองจ่ายนั ้น ได้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนแก่
 ประชาชนไปบางส่วนแล้วครับ กระผมเกรงว่างบประมาณจะไม่เพียงพอ จึงต้องงขอ
 ความเมตาจากสภาเทศบาล เพื่อให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ขอบคุณครับ  
นายสงัด  ชยัแสน ประเด็นนี้เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสม ข้อ 89 เพิ่มเติม  
ประธานสภาฯ ครับ 
ว่าท่ีร้อยตรี กมล อินแฝง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ  ตำบลศรีวิชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
 ตามที่กระผมได้ชี้แจงเบื้องต้นไปแล้ว เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ   

รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

  ข้อ ๙๑ ภายใต้บังคับข้อ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจําเป็นในขณะนั้น โดยให้คํานึงถึงฐานะ
การเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน 

  การใช้จ่ายเงินสะสมต้องอยู่ภายใต้บังคับข้อ ๘๙ และต้องได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถ่ินเท่านั้น 

  ข้อ 92 การวางฎีกาเบิกเงินสะสมตามข้อ ๘๙ และข้อ 9๐ ให้ดำเนินการวางฎีกา
เบิกเงินสะสมได้เฉพาะตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจริงและจะถึงกำหนดเวลาที ่ต้อง
จ่ายเงินหรือวางฎีกาเบิกเงินสะสมเป็นงวด ๆ ตามความจำเป็น 

 กระผมนำเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาครับ 
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นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช   เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่าน  ดิฉันได้สำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุพบว่ากระแสน้ำค่อนข้างไหลเฉียวบริเวณ     

บ้าน ลุงแก้ว บ้านป้าลอย บ้านป้ารัตนา ซอยหน้าบ้านลุงสมัยน้ำขึ้นสูงสุดถึงระดบัอก
โดยเฉพาะสวนป้าแดง ลุงเสริฐ ตามร่องน้ำ ทางเข้าของน้ำมีหลายจุด ดิฉันขอเสนอให้
ใช้กระสอบทรายวางกั้นเพราะสามารถช่วยลดแรงปะทะและลดความแรงของน้ำได้ด้วย 
งบเงินสำรองจ่ายเพียงแสนกว่าบาทดิฉันเกรงว่าจะไม่เพียงพอ  หากเป็นไปได้ขอให้
สมาชิกพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ปัญหา  ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากค่ะ 
บางครอบครัวมีเด็กและผู้สูงอายุ บางครอบครัวน้ำท่วมสูงไม่ได้ทานข้าว น้ำท่วมที่อยู่
อาศัยไม่มีแม้กระทั้งที่นอน เราต้องช่วยกันจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคไปแจกจ่ายให้กบั
ชาวบ้านค่ะ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่านและประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ นำเรียนสมาชิกสภาเพื่อ

พิจารณา  กระผมขอความเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสม ช่างได้ประมาณการ
คร่าวๆ เป็นเงิน  300,000 บาท เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนครับ บางส่วนใช้ดินถม 
บริเวณใดที่ไม่สามารถถมได้ก็ใช้กระสอบทรายครับ 

นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ กระผมเสนอให้ใช้ถุงบิ๊กแบ็คมือสองราคาประมาณใบละ 120 บาท กระแสน้ำไหลแรง

ถุงบิ๊กแบ็คจะสามารถต้านแรงได้ดีกว่าครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้ข้อเสนอครับ ดังนั้นเพื่อให้ที่ประชุมได้

เห็นภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งมีความแตกต่างกัน ช่วงพักหลังจากรับประทาน
อาหารกลางวันเสร็จแล้ว  กระผมขอเชิญทุกท่านสำรวจพื้นที่ความเสียหาย เพราะบาง
จุดพื้นที่แคบ จึงไม่สามารถขนย้ายถุงบิ๊กแบ็คเข้าไปได้ การใช้กระสอบทรายทำไดง้่าย
สะดวกและเหมาะสมกว่าครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ตามที่ท่านนายกฯเสนอมาเป็นเรือ่งที่ดีครับ หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว 
ประธานสภาฯ กระผมขอเชิญทุกท่านร่วมสำรวจพื้นที่ความเสียหายแล้วกลับมาหารือเพื่อพิจารณา 
 แนวทางแก้ไขครับ 
 
 

-…พักรับประทานอาหารกลางวัน...- 
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 เวลา 13.30 น. 

นายสงัด  ชัยแสน กลับเข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
ประธานสภาฯ ประจำปี 2564 หลังจากที่ทุกท่านร่วมสำรวจพื้นที่ความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน กรณีการเกิดอุทกภัย พื้นที่บ้านอุดมพัฒนา  หมู่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 

 ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 หลังจากที่ทุกท่านร่วมสำรวจพื้นที ่ความเสียหาย พื ้นที่บ้านอุดมพัฒนา หมู ่ 12    

ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แนวทางการแก้ปัญหาที่
ยั่งยืนคือการถมดิน เมื่อกลับมาดูระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในวาะที่ 4 เรื่อง 
เสนอเพื่อพิจารณา ไม่มีเรื่องการจา่ยขาดเงินสะสม หากสภาอนุมัติจะมีผลทางกฎหมาย
หรือไม่ครับ เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบครับ และหากใช้จ่ายเงินสะสม
กระผมเสนอให้ใช้งบประมาณ 200,000 บาท เพราะอาจจะต้องใช้เงินสะสมในการ
แก้ไขปัญหาในหมู่บ้านอื่นด้วยครับ ต้องสำรวจทั้งตำบลแล้วสรุปความเสียหายใน
ภาพรวมแล้วหารือในที่ประชุมอีกครั้งครับ 

 (ม ีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ เมื ่อคราวการประชุมสภาฯ  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564) 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกเสนอมาเป็นเรื่องที่ดีครับ กระผมขอเสนอสภา 
 ให้ความเห็นชอบใช้เงินสะสมจำนวน 300,000 บาท เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนและ
 ตอนนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณเจ้าหน้าที่เร่งปิดงบครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนิชสัน  เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ กระผมเสนอใหใ้ช้เงินสะสมจำนวน 300,000 บาท เนื่องจากภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุดยังไม่

ทราบว่าอนาคตจะเกิดความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่ ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ท่ีประชุม  (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื ่อไม่มีท่านใดเสนอแนะเพิ ่มเติมในประเด็นนี้  กระผมขอมติที ่ประชุมในการใช้
 จ่ายเงินสะสมครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมมีติเห็นชอบในหลักการใชเ้งินสะสมจำนวน 300,000 บาท เนื่องจาก

เป็นสาธารณภัยฉุกเฉิน เร่งด่วน 
 มีมติเห็นชอบ 11 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
 งดออกเสียง    1 ท่าน (นายสงัด ชัยแสน) 



๑๗ 
 

     
 

            (ลงช่ือ)          สงัด  ชัยแสนดวงจิต       สุรพล   ดวงจิต 
(นายสงัด  ชัยแสน) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ท่ีประชุม  (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ   กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ที่มาประชุมในวันน้ี ทำให้การประชุมในคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี กระผมขอปิดการประชุม 
 ขอบคุณครับ 
ปิดประชมุเวลา   14.30  น. 
         

ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

          ว่าที่ ร.ต. กมล    อินแฝง 
                     (กมล   อินแฝง) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงช่ือ)      สุรพล    ดวงจิต         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

           (นายสุรพล    ดวงจิต) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
      (ลงช่ือ) เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช         คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

 (ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)  สุทธิสุพจน์   ตันฮ้อ          คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                            (นายสุพจน์   ตันฮ้อ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)  ส ุ สถิตย์ธนากร  เมืองคำ     คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                         (นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)  สุท  ธนา       คำเจริญ        คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                          (นายธนา       คำเจริญ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

           รบัรองรายงานการประชุม 

      เมื่อวันที่..... 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ....... 


