
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565  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. นายธนา           คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
10. นายประเทือง      ธิบด ี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
11. นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
12. นายนิวัตร์   กันทะนัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
13. นางสาวพริม้เพรา   วรรณภิละ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน   -   คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน  16  คน 
1. นายวิเชียร        วิชาเถิน   นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
2. นางสุทธินี       ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
3. นายปาลีวัฒน์     เมายศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
4. นายผ่อน  ทะนุชิด   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
5. นายสมนึก  แก้วประเทศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
6. นายนิพนธ์  อุบลเจริญ  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 

(รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง) 
7. นางสาวศิริพร   รังสิยารมณ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 
8. นางสาวเบญจมาศ   วงศ์ต๊ะ   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดกิาร) 
9. นายวสันต์           ทะกาวิน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
10. สิบเอกนรินทร ์ เข่ือนควบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
11. นางสาวอกนิษฐ ์ ตุ้ยแพร ่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
12. นางสาวอภิชญา แก้วอ้าย   พนักงานจ้างตามภารกจิ 
13. นางสาวณัฐธิดา      อินมา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
14. นายนิวัฒน์  ปันปะละ  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
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15. นางสาวบุษญารัตน์ ขาวเถิน   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
16. นางสาวปาริฉัตร สมมา   พนักงานจ้างเหมาบริการ  

เปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำปี  
 พ.ศ.2565 ขณะนี ้ม ีผ ู ้ เข ้าร ่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จ ึงขอเช ิญท่าน
 ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ค่ะ 

ระเบียบวาระที่  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายสงัด  ชัยแสน งานประเพณี 11 มิถุนายน วันครบรอบวันเกิด 144 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่ง 
ประธานสภาฯ ล้านนาไทย โดยในปีนี้มีกิจกรรมการอบรมและปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน ตั้งแต่วันที่  

6 - 10 มิถุนายน 2565 และเปลี ่ยนผ้ารูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ในวันที ่ 11 
มิถุนายน 2565 และในโอกาสนี้ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานและประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาทำบุญครั้งนี้ร่วมกัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ครั ้งที ่ 2 ประจำปี  

2565 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565  ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
สภาฯ หรือไม่ครับ  

นายตรีอนันต์  ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุม ในหน้าที่ 25  ญัตติถนนลำเลียงพืชผลการเกษตร  

มติที่ประชุม เห็นด้วย 12 เสียง งดออกเสียงไม่มีจำนวนเสียง แต่ในน้ีบันทึกว่า 1 เสียง 
ขอให้แก้ไขด้วยครับ ไม่เช่นน้ันจะเป็น 13 เสียง ท่านประธานสภาฯก็ออกเสียงด้วยเปน็ 
12 เสียง ก็แสดงว่างดออกเสียงไม่มีเป็น 0 เสียง ขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไขด้วย ขอบคุณ
ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูและแก้ไขตามนี้ เพื่อความถูกต้องครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ  

เชิญว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช   
ว่าท่ีร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ดิฉันขอแก้ไขข้อความ ในหน้าที่ 6 บรรทัดที่ 9 แก้ไขคำว่า ห้าหมื่นต้นเศษ แก้ไขเป็น 

ห้าหมื่นตันเศษ ค่ะ 
นายสงัด  ชัยแสน รบกวนเจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้องครับ เราจะใช้เวลาอีกสักครู่หนึ่ง หากรายงานการ 
ประธานสภาฯ ประชุมสมบูรณ์ดีแล้ว จะเข้าสู่ข้ันตอนการรับรองรายงานการประชุมครับ 
 เมื ่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไข จะถือว่ารายงานการประชุมนี ้เป็นไปตาม

ระเบียบครับ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ. 2565 โปรดยกมือ 
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มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 - ด้วยมติเห็นชอบ 11 เสียง  
 - ไม่เห็นชอบ         -  เสียง  
 - งดออกเสียง        1 คน (นายสงัด ชัยแสน) 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายสงัด  ชัยแสน (-ไม่มี-) 
ประธานสภา  
 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 (ญัตติที ่ 11/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังลำเลียงพืชผลทางการเกษตรด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  
บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน งบประมาณตั้งไว้ 
345,700 บาท 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ  ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ กระผมขอเสนอญัตติเสนอ

ญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังลำเลียงพืชผลทางการ
เกษตรด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน งบประมาณตั้งไว้ 345,700 บาท สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี 2564 วันที ่ 8 ธันวาคม  
พ.ศ.2564 ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 8 เสียง 
เห ็นชอบอนุม ัต ิการจ ่ ายขาดเง ินสะสมประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.  2565  
(ญัตติที่ 32/2564) โครงการดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5  
และบ้านแม่จ๋อง หมู ่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 345 ,700 บาท ทั ้งนี ้ให้ดำเนินการ 
ตามระเบียบพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอความเห็นชอบจากสภาใน
การดำเนินการในครั้งนี้ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เนื่องจากว่าได้รับเอกสารแก้ไขรายละเอียดงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ประธานสภาฯ ลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่กล่าวเบื้องต้น เชิญกองช่างนำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม

ครับ 
นายวสันต์ ทะกาวิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ผู ้บริหารและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้อ 4.1 ตามที่ช่างประมาณราคาตาม

งบประมาณเดิม ประมาณการผิดพลาดคือ ไม่ได้ลงค่า Factor F  มีแนวทาง 2 อย่าง
คือ 1)ปรับลดปริมาณงานลง 2)ปรับเพิ ่มวงเงินครับ ส่วน ข้อ 4.2,4.3,4.4,4.5  
ณ วันประมาณราคาข้อ 4.1 ราคาน้ำมันอยู่ที่ 29-30 บาท ณ ตอนนี้ ราคาอยู่ที่ 33 
บาท มีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเพิ่มข้ึนนิดหน่อยครับ 
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นายสงัด  ชัยแสน เชิญเลขานุการสภา ช้ีแจงรายละเอียดตามระเบียบที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมครับ 
ประธานสภาฯ  
นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 3 ข้อ ๕๕ การขอถอนญัตติหรือคำแปร
ญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ ่งเป็นเหตุให้เปลี ่ยนหลักการ  
ของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็ นผู ้ร่วมกัน 
เสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับ
ความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถ่ิน หรือคำแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปรญัตติ
ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เช่นกัน ขอนำเรียน 
ที่ประชุมค่ะ 

นายสงัด  ชยัแสน เมื่อเป็นไปตามนีง้บประมาณจะเพิ่มข้ึนหากปริมาณงานตามนี้ สมาชิกมีความคิดเห็น 
ประธานสภาฯ อย่างไร เกี่ยวกบัเรื่องนี้ เรียนเชิญสรุพล ดวงจิตครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยในการใช้งบประมาณตัวนี้น้ัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ

พี่น้องเกษตรกรในการขนย้ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรได้จริง ประเด็นที่อยากเรียน
ถามมีหลายส่วนด้วยกัน คืออันดับแรกคือราคาประเมิน เช่นของหมู่ 5 นั้น ประมาณ 
3,527 ลูกบาศก์เมตร ผมคำนวณคือรถดั้ม 5 คิว รถดั้มบางคันไม่ถึง 5 คิว แต่ถัวเฉลี่ย
ที่ 5 คิว ก็จะประมาณเจ็ดร้อยห้าจุดแปดสิบสี่ลำ ซึ่งหารราคาแล้วลำหนึ่งประมาณ  
สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท เช่นเดียวกันในส่วนญัตติที่ 4.2 ก็ได้อยู่ประมาณหนึ่ร้อยห้าสิบเกา้
ลำ นำมาหารก็ได้ราคาประมาณลำละหกร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์ ข้อ 4.3 
ประมาณสองร้อยยี่สิบจุดห้านำมาหารหกร้อยหกสิบเจ็ดต่อลำ ข้อ 4.4 ได้ประมาณหก
ร้อยหกสิบเจ็ด ข้อ 4.5 ได้ประมาณหกร้อยหกสิบหก ดังนั้นอยากจะเรียนถามว่าทำไม
จากหมู่ 5 จำนวนสี ่ร ้อยเก้าสิบเก้า หมู ่ 2 หกร้อยกว่า หมู ่ 8 หกร้อยกว่า หมู ่ 9  
หกร้อยกว่าเช่นกัน นี่คือประเด็นที่หนึ่งที่อยากเรียนถาม ประเด็นที่สองคือในส่วนของ
ความหนาของลูกรังจะนำไปใช้ปรับถนน มันมีทั้งความหนา 15 ซม. 20 ซม. 30 ซม.  
และ 40 ซม. นี่คือประเด็นที่จะถามว่าเหตุผลที่ใช้ความหนาของลูกรังไม่เท่ากันคือ
อะไร และเหตุผลที่ราคาลูกรังโดยประเมินต่อครั้งต่อเที่ยวคือ 5 คิว ทำไมราคาต่างกัน
ขออนุญาตเรียนถามเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาครับ 

 
นายสงัด  ชัยแสน ประเด็นนี้เราจะหารือกันทีหลัง ประเด็นนี้คือสอบถามไปยังท่านสมาชิกก่อนว่าญัตติ 
ประธานสภาฯ แรกนี้ เนื่องจากมกีารปรบัราคาจะอนุญาตให้แก้ไขหรอืไม่ ต้องใหส้ภาพิจารณาครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขออนุญาตครับ ประเด็นนี้ญัตติที่ 4.1-4.5 เป็นเรื่องเดียวกันคือเป็นการขอจ่ายขาด

เงินสะสม ถ้าประเด็นเก่าไม่สามารถทำได้ให้ตกไป ส่วนนี้เป็นญัตติที่ยื่นเข้ามาใหม่  
ส่วนน้ันเราจะไม่พูดถึงแล้วครับ เราจะขออนุมัติในญัตติใหม่ แต่ถ้าเราพูดถึงญัตติเก่าที่
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เราเห็นชอบไปแล้ว เช่นแม่จ๋อง หมู่ 7 แต่ทำไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่ป่า ขออนุญาตย้อน  
เมื่อครั้งที่ได้มีการเห็นชอบไปนั้นเพราะว่ามีผู้รู้บอกว่าสามารถทำได้ โดยยื่นเอกสารเล่ม
เขียว ที่ผ่านมานั้นเราเห็นชอบให้ดำเนินการได้ทั้งนี้ให้เป็นตามระเบียบพระราชบัญญัติ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเมื่อไม่สามารถทำได้ก็ต้องตกไป แต่วันน้ีเรามาพูดถึงญัตตินี้
น่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน และในการขอมติก็อยากจะให้ทำเป็นครั้งเดียว เพราะเป็นการ
ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นข้อเดียวกัน ขออนุญาตนำเรียนและตามที่ผมเรียนถามเมือ่สักครูว่่า
ทำไมราคาลูกรังต่างกันและต่างกันมากจากราคาสี่ร ้อยเก้าสิบเป็นหกร้อยกว่าบาท  
และเช่นกันความหนาของลูกรัง 15 20 30 40 ซม. มีหลักการใดที่ทำให้ความหนา
แตกต่างกัน ขออนุญาตเรียนถามเพื่อเป็นความรู้ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญกองช่าง ช้ีแจงต่อที่ประชุม เกี่ยวกับสาเหตุราคาหรือความหนาไม่เท่ากันครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวสันต์ ทะกาวิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
 ข้อ 4.1 ตามที่ ได้ประมาณราคาผิดพลาด โดยไม่ได้คิดค่างาน Factor F เข้าไป  

ได้ประมาณราคาโดยสำรวจคนละรอบกับ 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ตรงนี้ก็แล้วแต่สภาว่า
จะอนุมัติวงเงินเพิ่มข้ึนหรือปรับลดปริมาณงานลงเพื่อให้ได้วงเงินเท่าเดิม ส่วนข้อ4.2, 
4.3, 4.4, 4.5  ค่างานต่อลำต่อเที่ยว เมื่อคำนวณแตกต่างตรงที่ Factor F ครับ ใน
ส่วนที่ช่างออกสำรวจจะเป็นไปตามสภาพหน้างาน ว่าควรจะใส่ดินหนากี่เซนติเมตร  
หากมีหลุมจำนวนมากก็ใส่ดินเยอะครับ 

นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญ ท่านว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช   
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 จากคำถามที่ท่านประธานสภาฯ สอบถามมา มีความเห็นว่าถ้าเราปรับลดปริมาณงาน 

จากที่ถนนจะตลอดสาย ถนนขาดบางช่วง จากที่ถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรจะ
สามารถอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านตลอดทางความหมายตรงนี้ไม่สอดคล้องค่ะ ขอ
แก้ไขเป็น จากคำถามที่ท่านประธานสภาฯสอบถามมา มีความเห็นว่าถ้าเราปรับลด
ปริมาณงาน จากถนนที่สร้างตลอดสาย ถ้าตัดจะทำให้ถนนขาดบางช่วง ทำให้เกษตรกร
ใช้ถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรไม่สะดวก และไม่สามารถอำนวยความสะดวก 
ให้เกษตรกรได้ตลอดทาง เพราะต้องมาติดชะงักตรงที่เราตัดไปและเกรงว่างานจะไม่
สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ ดิฉันขอเสนอให้ปรับเพิ่มจำนวนเงินงบประมาณ  
เนื่องด้วยสถานการณ์ค่าน้ำมันก็เพิ่มสูงข้ึน เป็นผลสืบเนื่องกระทบหลายๆส่วน ในส่วน
ของเราตรงนี้เป็นฝ่ายแก้ไขปัญหา ก็ควรดำเนินการแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญ ท่านพุทธิ นะมา 
ประธานสภาฯ  
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมมีความข้องใจในส่วนของงบประมาณ ในครั้งที่แล้วเราได้หารือในที่ประชุมแหง่นี้ 

งบประมาณไม่เพียงพอ เราต้องไปเจียดเงินจากหลายที่มารวมกันถึงผ่านไปได้  
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แล้ว ณ วันนี้เราจะจ่ายขาดเงินสะสมเงินเพิ่มไปอีกก่อนที่จะเพิ่ม ก็ขอถามว่า เงินจะ
ติดขัดเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่ และในส่วนตัวของผม ด้วยความเคารพครับ การจ่าย
ขาดเงินสะสม ผมยังคงลำบากใจเพราะครั้งที่แล้วถนนขรุขระ ช่วงนั้นถนนเปียกแฉะ 
ผมมีความจำเป็นจำใจอนุมัติไปแล้วหนึ่งครั้ง แต่ก็ไม่สามารถทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ 
ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไป ขณะนี้มาย้อนกลับมาอีกและขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอีก
รอบ ในส่วนตัวของผมไม่ค่อยสบายใจที่จะอนุมติสักเท่าไหร่ พี่น้องทั้งเขต 1 เขต 2  
ถ้ารับฟังอยู่ก็ขอความกรุณาฟังให้ชัดเจนที่ผมพูดไม่ได้จะขัดแย้งอะไร แต่หลายสิ่งหลาย
อย่างนั ้น กระผมเป็นสมาชิก และทุกคน 12 ท่านนี ้ เมื ่อผิดพลาดก็ต้องช่วยกัน
รับผิดชอบ ดังนั้นในส่วนน้ีงบประมาณที่ขอเพิ่ม ไม่ใช้งบปกติด้วย เป็นการจ่ายขาดเงิน
สะสม หลายส่วนที่อยู่ตรงนี้ควรช่วยกันพิจารณาให้ถ่ีถ้วน จริงๆแล้วผมก็ไม่มีความรู้ใน
ส่วนนี้สักเท่าไหร่แต่ก็เป็นห่วง และภาษาชาวบ้านคือยังไม่ค่อยสนิทใจสักเท่าไหร่ครับ 
ต่อไปหลายๆท่านก็ลองพินิจพิจารณาช่วยกันอภิปรายหลายๆท่าน ในส่วนตัวผม 
คือถ้ารอบแรกผ่านไปแล้วก็แล้วไป แต่ตอนน้ีเท่ากับว่ากลับมาอีกครั้ง ในความเข้าใจ
ของผมถ้าผ่านไปแล้วถ้าทำไม่ได้ก็น่าจะตกไป รองบปกติเข้ามา เท่าที่ผมได้เข้ามาเราไม่
เคยพูดถึงงบปกติ เช่นตอนน้ีเราได้งบมาจำนวนเท่าไหร่ นำมาสร้างถนนหนทาง ไม่เคย
มีเลยครับ ทุกครั้งที่เข้าประชุมเราจะพูดเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมอยู่เรื่อยไป  เงิน
สะสมนั้นก็เหมือนเงินก้นถุง ช่วงต่อไปข้างหน้านี้ก็เป็นฤดูฝนหากเกิดภัยต่างๆเข้ามา 
หากเราไม่เตรียมพร้อมในส่วนของเงินสะสมไว้บ้าง นำไปจ่ายขาดเสียหมด กระผมเกรง
ว่าพี่น้องชาวบ้านจะเดือดร้อนยิ่งกว่าน้ี ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านพุทธิ นะมา มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญ ท่านสีคำ พ่อแจ้ 
นายสีคำ พ่อแจ้ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 และพี่น้องชาวบ้านที ่รับฟังทุกท่านครับ ตามที่ได้หารือกันเรื ่องถนนกระผมเข้ามา

ทำงานเพื่อประชาชน ได้สำรวจพื้นที่ความเสียหายช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ยกตัวอย่าง  
แม่จ๋อง หมู่ 7 ผมเป็นห่วง เพราะไปสำรวจหลายเส้นทาง เเต่ก็ไม่ผ่านสภา พอผ่านสภา
เรื่องก็ไม่ผ่านป่าไม้ พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และหมู่ 5 มีอยู่ 5 จุด ตามที่ท่านได้รับ
เอกสารตามที่เจ้าหน้าที่แจก ทั้ง 5 จุดนี้สำคัญครับ ฝายโรงเรียน มีผู้ใช้น้ำ ผู้ใช้ฝาย
โรงเรียน 107 หลังคาเรือน ฝายสบจ๋อง 115 หลังคาเรือน ที่ใช้เส้นทางเส้นนี้เพื่อลำ
เรียงพืชผลการเกษตร เส้นที่หนึ่งเข้าลำน้ำเหมืองบ้านนายเดี่ยว ตรงนี้คือทางฝาย
โรงเรียน มาเส้นที่สอง ท่านดูตามนะครับสำคัญครับ เส้นทางโซนข้างล่างป่าช้าไปถึงทุ่ง
ใกล้ถึงกลางทาง ยาวประมาณ 1,345 เมตร เส้นที่สามจะทำให้กับใกล้ถึงฝายห้วยบง
ทางขวามือลงไป ผมเคยเข้าไปดูแล้วเป็นของพี่น้องศรีวิชัย หมู่ 3 พี่น้องปะกาญอสวน 
ก็เยอะครับ ทางลื่นเข้าไม่ได้ รถเข้าไปก็กลับรถไม่ได้ ผมเข้าไปวัดแล้ว ประมาณ 200 
เมตร จุดที่สี่ 1400 เมตร รอบทุ่งเหล่าบ้านห่างโซนล่าง เป็นลูกฝายสบจ๋อง ทางก็
เสียหาย ผมได้ไปดูแลตอนน้ำท่วม ทำไม่ได้ ติดขัดกับป่าไม้ ในวันน้ีกระผมขอความเห็น
ใจ ความเมตตาจากสมาชิกสภาทุกท่าน เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำงาน ได้ใช้ชีวิตที่ดี เดินทาง
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ขนของให้ไม่ติดขัด จุดที ่ห้า เป็นลูกเหมืองฝายสบจ๋อง ลำเหมืองสบจ๋องทางทุ่ง 
หนองเปา 1,100 เมตร มีห้าจุดครับ ผมในนามของสมาชิก เขต 1 ก็เห็นว่าผู้ที่ใช้ถนน
ทั้งห้าเส้นน้ีลำบาก ชาวบ้านขอมา ในวันน้ีกระผมขอความเมตตาขอให้เกษตรกรได้ถนน
ที่ดี ชาวบ้านรอมาจนจะเข้าสู่ฤดูฝนอีกรอบ หวังว่าสมาชิกทุกท่ านคงจะเมตตาครับ  
ผมขอฝากท่านประธานสภาฯว่าห้าเส้นนี้ในพื้นที่หมู่ 5 นี้ ประชากรทั้งเขต 1 เขต 2  
ใช้ร่วมกัน ไม่ใช่แค่หมู่ 5 ที่ใช้ถนนเส้นน้ี ผมทักท้วงมาตลอดว่าพื้นที่การเกษตรไม่ค่อย
มีครับ เป็นของหมู่ 10 หมู่ 6 หมู่ 12 หมู่ 3 หมู่ 5 ไม่ค่อยมีครับ วันน้ีผมก็มาขอเสนอ
ทำถนนลูกรังในพื้นที่หมู่ 5 ขอบคุณท่านประธานสภาฯอย่างสูงครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญนางสุทธินี  ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีฯ 
นางสุทธินี     ยะบุญทา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ตลอดจนพี่น้องที่รับฟังค่ะ ขออนุญาตชี้แจงประเด็นที่ท่านพุทธิ นะมา สมาชิกสภาฯ 

สงสัย เป็นห่วง เป็นกังวลว่าเงินในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร งบประมาณที่เรา
ได้รับการจัดสรร การพิจารณาที่มีอยู่ในตอนนี้ ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณที่แล้ว กว่าจะ
มาถึงขั ้นนี ้ผ ่านการพิจารณากลั ่นกรองมาแล้ว อันดับแรกเราต้องทราบว่าเงิน 
งบประมาณแต่ละปี ซึ่งในฝ่ายของข้าราชการประจำงานหลักที่ต้องดูแลคือฝ่ายแผน 
ฝ่ายแผนต้องรู้ว่าเงินมีเท่าใด แบ่งเป็นสัดส่วนว่าเงินปีนี้งบประมาณตั้งไว้ที่ห้าสบิสาม
ล้าน เราพิจารณากลั่นกรองเป็นอย่างดี ซึ่งข้าราชการทุกคนก็มีความกังวลในหน้าที่การ
งานเช่นกัน คงไม่อนุมัติง่ายๆ ฝ่ายแผนต้องคิดรอบคอบแล้วว่าเงินแต่ละบาทแต่ละ
สตางค์แต่ละสัดส่วนจะออกมาเป็นอย่างไร ซ ึ ่ง กระบวนการเหล่านี ้ เราได้ผ่าน 
การพิจารณาการอนุมัติมีมติเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายคลังก็ทราบเม็ดเงินในมือว่ามีจำนวน
เท่าใด จะนำมาทำอะไรได้บ้าง เงินสะสมที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่นั้นแบ่งเป็นก้อนๆ ไม่
สามารถนำมาใช้จ่ายเรื่อยเปื่อยได้ มีเงินสะสมที่เราไม่สามารถใช้ได้ เงินสะสมที่ต้องคง
คลังไว้ สำหรับเงินเดือนข้าราชการอย่างน้อย 3 เดือน เงินที่จะนำมาใช้ฉุกเฉินกม็ีอยู่ 
ตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องถนน เราต้องช่วยกันพิจารณาเพราะมีความ
จำเป็นเพราะจะเข้าสู่ฤดูฝนตามที่ท่านสคีำ พ่อแจ้กล่าวไว้ และงบเทศบัญญัติท่านกล่าว
ว่ายังไม่เห็นไม่ทราบไม่เข้าใจนั้น เทศบัญญัติผ่านสภาไปหมดแล้ว ในส่วนของการ
บริหารจัดการโครงสร้างแบ่งเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ โครงการก็ทำไปหมดแล้วซึ ่งได้
ดำเนินการโครงการตามงบประมาณที่เราได้ประชุมผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่ต้อง
กังวลเรื่องเงินในอนาคตข้างหน้าเพราะเงินสะสมส่วนนี้ เป็นส่วนที่เราจะนำออกมาใช้ 
เงินสะสมของเทศบาลเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะผู้ที่รักษาการปลัดเป็นผู้พิจารณาแล้วว่า
เหมาะสมหรือไม่ในการนำงบประมาณออกมาใช้ ทุกครั ้งต้องผ่านการประชุมผ่าน 
การกลั ่นกรองจากคณะกรรมการภายในส่วนงานราชการก่อนแล้วจึงนำไปสู ่สภา  
ขอนำเรียนให้รับทราบ ขอบคุณค่ะ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านนิวัตร์ กันทะนัน 
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นายนิวัตร์ กันทะนัน เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เรื่องถนนลูกรัง ที่เราได้ไปสำรวจ ตามที่ช่างได้ชี้แจงการประมาณการค่าน้ำมันที่ปรับ

ราคาขึ ้นและค่า Factor F ก็ไม่ได้เพิ ่มให้ กระผมกังวลว่าผู ้ร ับเหมาจะทำหรือไม่  
นำเรียนขอสภาช่วยกันพิจารณา ข้อ 4.1 งบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้าง  
หากลดงานลงตามที่ได้สำรวจ สมาชิกรับปากพี่น้องชาวบ้านไว้แล้วไม่สามารถทำได้จะ
เกิดปัญหากับชาวบ้านและสมาชิกที่ไดไ้ปสำรวจ อยากจะขอให้สมาชิกพิจารณาร่วมกัน
ในการแก้ไขเพื่อให้ช่วยเหลือชาวบ้าน และเส้นทางหลักที่เราต้องสำรวจ เส้นไหนสำคัญ 
กระผมขอฝากพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมว่าจะเพิ่มหรือปรับให้งานดำเนินการได้ 
เพื่อช่วยเหลือในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องชาวบ้าน และตามเส้นทาง
ในการสำรวจนั ้นหากเส้นทางไม่สำคัญหรือชาวบ้านไม่ได้ใช้ อยากจะให้นำมาทำ
เส้นทางที ่ชาวบ้านใช้ประโยชน์จริงๆ วันนี ้ก็ถือโอกาสในการประชุมสภาช่วยกันดู
เส้นทางหลักแต่ละหมู่บ้านกระจายให้พี่น้องชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์สูงสุด ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชยัแสน สอบถามท่านเลขานุการสภาฯ ญัตตินี้จะขอมตสิองรอบใช่หรือไม่ครบั 
ประธานสภาฯ  
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เมื่อสักครู่ที่ท่านประธานสภาฯถาม คำถามแรกที่ขอความคิดเห็นจากสภาคือจะตัดถนน

ให้สั้นลงหรือว่าจะเพิ่มงบประมาณ ก็ยังไม่มีท่านใดตอบคำถามของท่านประธานสภาฯ
ขอความกรุณากลับเข้าประเด็นด้วยค่ะ  

นายสงัด  ชัยแสน กระผมกำลังจะถามในประเด็นนี้ ว่าสามารถเพิ่มหรือลดได้ จะลดจะเพิ่มอย่างไรก็ตามที่ 
ประธานสภาฯ สภาเห็นควร ถ้าตกลงได้แล้วก็จะขอมติญัตติที่ 11 เพราะเกีย่วเนื่องกันครบั 
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  ขออนุญาตค่ะ เมื่อสักครู่อภิปรายยังไม่จบค่ะ เนื่องจากโครงการนี้ญัตตินี้ จากเดิม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในการประชุมคราวที ่แล้วที ่มีการถกว่าหมู ่ 5 กับหมู ่ 7 เป็นโครงการเดียวกัน  

ขออนุญาตย้อน สืบเนื่องจากการประชุมรอบที่ผ่านมาเป็นถนนของหมู่ 5 กับหมู่ 7  
ซึ่งได้มีการเสนอมา ถ้าจำไม่ผิดก็มีท่านประธานสภาฯ สงัด ชัยแสน ท่านสท.สุรพล ดวง
จิต ท่านสท.สุพจน์ ตันฮ้อ เป็นผู้เสนอโครงการมาในเรื่องถนนหมู่ 5 กับหมู่ 7 ซึ่งเราก็
ได้ถกกันในการประชุมครั้งที่แล้วว่าของหมู่ 7 ติดเขตป่า ครั้งที่แล้วท่านประธานสภาฯ
จะขอมติให้ยุติไปก่อนหรืออย่างไรนั้น ที่ท่านประธานสภาฯจะขอมติแต่ก็ยังไม่ได้มติใน
ครั้งก่อนว่าจะดำเนินงานต่ออย่างไร แต่สุดท้ายก็มมีติว่าให้ข้ึนทะเบียนเป็นถนนลำเลียง
เพื ่อการเกษตร แต่พอมาดูในวันนี ้เป็นเรื่องสืบเนื ่องจากการประชุมครั ้งที ่ผ่านมา  
เป็นถนนของหมู่ 5 ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตป่าและเป็นถนนที่สามารถทำได้ และถนนเส้นน้ี
ดิฉันจำได้ว่าผู้เสนอโครงการ มีหนึ่งท่านไม่ได้ยกมือโครงการที่ตนเสนอมา แต่โครงการ
นี้ได้รับความเห็นชอบจากสภา 8 ท่าน ในการจ่ายขาดเงินสะสม วันน้ีได้ยินหลายท่าน
กล่าวว่าเงินสะสมจะเพียงพอหรอืไม่ แต่ถนนเส้นน้ีคือเส้นเดิม ในส่วนของหมู่ 7 หากยัง
ไม่ผ่านถามว่าเงินจะเพียงพอหรือไม่ ครั้งก่อนอนุมัติไปสองโครงการสองเส้นทั้งหมู่ 5 
และหมู่ 7 ก็เพียงพอ ในวันน้ีเหลือเส้นเดียว เหลือหมู่ 5 แค่หมู่เดียว ดิฉันก็มีข้อสงสัย
ว่างบประมาณเพียงพอหรือไม่ ในส่วนตัวดิฉันคิดว่าเพียงพอเพราะตัดจากสองเหลือ
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หนึ่ง เพราะเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
วันที ่ 8 ธันวาคม 2564 เราหารือกันข้ามปี และในวันนี ้ทางช่างแจ้งมาว่าขาด 
ค่า Factor  ซึ่งวันน้ีเราก็พร้อมที่จะลงมติว่าจะเปลีย่นแปลงปรับปรุง ความคิดเห็นก็มา
จากสภา สมาชิกทั้งหมดมีส่วนในการลงมติว่าจะสร้างต่อหรือไม่ โครงการกส็่งมาแล้ว 
ประชาชนชาวบ้านก็รับฟังเรื่องถนนเสน้น้ีสามรอบแล้ว ถึงแม้ว่าในขณะนี้ไม่ใช่ฤดูฝนแต่
ถนนก็เสียหาย แต่ก็ใกล้เข้าสู ่ฤดูฝนแล้ว ปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะกลับมา
เหมือนเดิม ต้องรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยทำใช่หรือไม่ วัวหายถึงล้อมคอกหรือ  
ถึงจะทำการแก้ไข เราเป็นผู้วางแผน เป็นผู้บริหารจัดการ เราต้องดำเนินการล่วงหน้า 
เพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดข้ึนซ้ำๆ ชาวบ้านได้รับผลกระทบ เราออกไปสำรวจ พบปัญหาถึงได้
เสนอโครงการเข้า ต้องถามถึงท่านที่เสนอโครงการเข้ามาว่าท่านเล็งเห็นถึงปัญหาน้ี
หรือไม่ ดิฉันเห็นชอบให้เพิ่มเพื่อให้ได้ระยะถนนเท่าเดิม หากเราไปตัดความยาวของ
ถนน เช่น ระยะทางถนน 100 เมตร ตัดออก 20 เมตร เหลือ 80 เมตร อีก 20 เมตร
น ั ้นชาวบ ้านก ็ เด ินทางลำบากเจอหล ุม เหม ือนเด ิม  ขอเร ียนสมาช ิกและ  
ท่านประธานสภาฯขอให้เล็งเห็นปัญหาชาวบ้าน เกษตรกร ที ่ใช้ถนนลำเลียงเพื่อ
การเกษตรด้วยค่ะ 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านสรุพล ดวงจิต 
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กรณีนี้ สท.เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช พูดพาดพิงถึงกระผมหลายครั้งแล้ว มีการกล่าว

อ้างจะฟ้องผม ที่ผมยื่นเรื่องเพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนครับ พูดหลายครั้งว่า
ผมยื่นเรื่องแล้วไม่ยกมือเห็นชอบครับ 

ว่าท่ีร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  ขอประท้วงค่ะ ดิฉันไม่ได้เอ่ยช่ือค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  
นายสุรพล ดวงจิต เมื่อสักครู่ท่านกล่าวว่าสามคนทีไ่ม่เหน็ชอบถอดจากเทปฟังได้ครับ ผมยื่นเรื่องมาเพราะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 พี่น้องชาวบ้านเดือดร้อนและเรายังมีงบที่จะช่วยเหลือดูแลกรณีที่เกิดภัยน้ี ผมคิดว่าเรา

ควรนำงบนั้นมาใช้ แต่ผมก็ไม่รู ้ว่างบตัวนั ้นไม่มีแล้ว จึงมาขอจ่ายขาดเงินสะสม  
นี่คือความในใจที่ผมจึงต้องยื่นเรื่องเพราะชาวบ้านเดือดรอ้นจรงิ ผมก็ได้ร่วมสำรวจครบั 
และอีกประเด็นหนึ่งท่านลองอ่าน ญัตติที่ 11/2565 มีประเด็นใดบ้างที่ขอเพิ่มขอลด 
ที่จะหารือได้ในสภา มีแต่เนื้องานและงบประมาณที่ให้พิจารณา ไม่มีการขอเพิ่มขอลด
เพราะฉะนั้นผมว่าเราไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่มี ในเอกสาร ประเด็นที่ผมสงสัยก็คือเนื้อ
งานที่ให้มา 15 ซม. 20 ซม. 30 ซม. 40 ซม. โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในญัตติที ่ 11  
จุดที่ 5 กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 40 เซนติเมตร เมื่อสักครู่ช่างแจ้งว่า
หากมีหลุมก็จะถมมากหน่อย หนา 40 เซนติเมตร หลุมอะไรครับลึกขนาดนี้ ผมอยาก
ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ประหยัดและคุ ้มค่าและพี่น้องชาวบ้านได้ประโยชน์   
เพราะบางอย่างที่เสนอมาดูในเนื้องานแล้ว หากมันเกินความจริงก็ควรพิจารณา ในน้ีไม่
มีเลยเรื่องการขอเพิ่ม ไม่มีในเนื้อหาในญัตติที่ขอมา ญัตติที่ 11 ไม่มีขอเพิ่มขอลดขอ
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ปรับ ค่า Factor F 2.357 เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีการคำนวณเพราะต้องคำนวณ
จากอุปกรณ์ ค่าแรง 30 เปอร์เซ็นต์ และ Factor F เป็นมาตรฐานของการก่อสร้างและ
การดำเนินการของงบประมาณ ทั้งสี่ถึงห้ารายการถ้าเราจะพิจารณาดูให้ถ่องแท้และให้
คำตอบที่ชัดเจนควรพิจารณารอบเดียวกัน ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าพี่น้องชาวบ้านเดือดร้อน
จริง เราจะแก้ไขเบื้องต้นให้ชาวบ้าน ในการสำรวจผมก็ไป บางที่ก็ไม่สามารถไปได้  
ควรจะทำในช่วงฤดูแล้งนี้หากผ่านพ้นช่วงนี้ไปก็คงยาก ผมก็ขอย้อนถามช่างว่าจุดที่เป็น
หลุม 40 เซนติเมตร คือความหนาเฉลี่ย 40 เซนติเมตร คืออย่างน้อย 40 เซนติเมตร 
แล้วจุดที่มีหลุมน่าจะ 50 เซนติเมตร ในเมื่อปริมาณเยอะงบก็ใช้เยอะ แต่หากเราอยาก
ประหยัดงบประมาณ เส้นที่ 5 หนา 40 เซนติเมตร ซึ่งเส้นน้ีผมเดินทางตลอดไม่น่าจะ
ถึง จุดที่ 1 หนา 15 เซนติเมตร น่าจะประมาณ 15 หรือ 20 เซนติเมตรโดยเฉลี่ย  
แต่ 30 – 40 เซนติเมตร มันมากไปครับ หากเห็นชอบก็ไม่ว่ากันครับ แต่ก็ฝากถึง
คณะกรรมการคุมงานจ้างและตรวจงานจ้างด้วยว่าให้เป็นไปตามที่ยื่นขอสภา ซึ่งผมไม่
แย้งครับเพราะทำให้พี่น้องชาวบ้านได้ประโยชน์จากการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
ครับ 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านนิชสัน เดชะอปุ 
ประธานสภาฯ  
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ  โครงการแต่ละโครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนดีหมดทุกเส้นที่จะทำ แต่ขัดตรงที่จะ

นำเงินสะสมกับรอเงินอุดหนุน เงินสะสมจะหมิ่นเหม่กับการผิดกฎหมาย เสี่ยงกับการ
จะเรียกเงินคืนสมาชิกแต่ละคนก็กลัวเงนิน้ี แต่หากเป็นเงินอุดหนุนรอเงินอุดหนุนเข้ามา
ผมสนับสนุนทุกโครงการ แต่โครงการเหล่าน้ีจำเป็นทั้งหมดเพื่อพี่น้องชาวบ้าน ไม่ใช่ว่า
ไม่จำเป็น แต่มาขัดตรงที่ว่าเราจะใช้เงินตัวไหนมาใช้จ่าย แต่จะนำเงินสะสมมาใช้หมิ่น
เหม่กับข้อกฎหมาย แต่หากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ช่าง การันตรีว่าไม่ผิดกฎหมาย ก็ขอให้
ชี ้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบ เพราะเง ินสะสมนี ้สะสมมานานตั ้งแต่สภาอบต. 
แล้ว หากใช้สุรุ่ยสุร่ายมีไม่ถึงสมัยหรอกครับ การพิจารณาเงินสะสมขอให้เน้นเพราะ
เป็นเงินก้นถุงตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าว ขอฝากด้วยครับ 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านตรอีนันต์ ขัดสาร 
ประธานสภาฯ  
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขออภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับญัตตินี้ คือโครงการสืบเนื่องมาตั้งแต่

อุทกภัยครั้งที่แล้ว ในเมื่อเราได้เสนอโครงการเข้ามา แต่มีปัญหาที่ว่าช่างได้คำนวณ
มาแล้ว ทุกท่านต้องเข้าใจช่างด้วยว่าในการทำงานไม่ใช่เรื่องง่ายต้องละเอียดถ่ีถ้วนทุก
บาททุกสตางค์ พอทำโครงการเสร็จแล้วจะดำเนินการแล้วอาจจะข้ันตอนจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วก็ดี พอมาติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับพื้นที่ป่า ในเมื่อชาวบ้านก็
เดือดร้อน ทั้งที่ไม่อยากตัด เส้นแม่จ๋องก็เดือดร้อน ก็จำเป็นต้องตัดก่อน ทั้งนี้เราก็ได้
อนุมัติผ่านสภาไปแล้ววงเงินของเงินสะสม ช่างก็ต้องมาหาทางปรับแก้จะทำอย่างไร
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เพื ่อไม่ให้ตกไป โครงการที ่จำเป็นที ่อยู ่ในโครงการเดียวกัน หมู ่ 5 ก็ดีท ี ่ทำได้  
ใช่ว่าแม่จ๋องทำไม่ได้แล้วหมู่ 5 จะทำไม่ได้ตาม หมู่ 5 ทำได้ครับ ช่างก็ต้องปรับแก้นำ
เส้นทางที่เดือดร้อนที่ยังไม่ได้สำรวจไปสำรวจเพิ่มให้ เท่าเม็ดเงินที่อนุมัติไปเพื่อให้
โครงการลุล่วง แต่พอทำเรียบร้อยแล้วเสนอเข้าสภาเพื่อขออนุมัติในวันนี้ก็มีปัญหาคือ
ลืมใส่ค่า Factor F ตกหล่นไปและบวกค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นกะทันหันทำให้ราคากลาง
เปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าเราจะยืนยันใช้ราคาเก่าให้ประมูลงาน ผู้รับเหมาก็คงทำไม่ได้  
คงขาดทุน คงไม่ม ีใครมารับจ้างดังนั ้นช่างก็ต้องแก้ไขตรงนี ้เป็นช่วงๆไป ทั ้งนี้  
ก็จำเป็นต้องเข้าสภาเพื่ออนุมัติทุกข้ันตอนของเปลี่ยนแปลงในรายละเอยีดของโครงการ 
ขออธิบาย แต่ในเรื่องผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินสะสมนั้น ความคิดเห็นของผมนั้นว่าไม่
ผิดเพราะสืบเนื่องจากอุทกภัยมา เป็นโครงการเดิม มีความเป็นห่วงว่าอนาคตข้างหน้า
ถ้าเราใช้เงินสะสมไปแล้ว ขอให้พ่อแม่พี่น้องเรื่องในอดีตเราไม่พูดถึงขอให้สามัคคีกัน
เราทำปัจจุบันเราแก้ไขปัญหาปัจจุบนัให้ดีก่อน อนาคตหากเกิดภัยข้ึนเงินสะสมก็ได้เกบ็
ไว้เป็นส่วนๆแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่ เราต้องอยู่กับปัจจุบันเหมอืนที่พระพทุธเจ้า
ได้กล่าวไว้ แก้ไขปัญหาปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อน ถึงที่สุดแล้วอนาคตถ้าเกิดปัญหาเราก็
ทอดผ้าป่าก็ได้ครับ ความคิดเห็นครับ และสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกครับ ในส่วนที่
ท่านสมาชิกเป็นกังวลเรื่องเนื้องานความหนาของถนนไม่เท่ากันนั้น ช่างได้ไปสำรวจ
แล้ว ถนนความเสียหายไม่เท่ากัน บางที่ต้องถมหนา บางที่ต้องถมบาง ทั้งนี้ไม่ต้อง
กังวลเรื่องงบประมาณจะมีปัญหาแพงหรือถูกเพราะได้ยินว่าจ้างเป็นคิวบิกเมตรคิด
ตามนั้น ลงกี่ลำกี่คิวก็คิดตามนั้น ใช่ว่าเอาตามความหนาบาง แต่ก็เอาตามความจำเป็น 
ถ้าทำ 50 เซนหมดก็ฉิบหายครับ คงใช้เงินจำนวนมาก คงแก้ไขปัญหาไม่ได้มากครบทกุ
เส้น เพราะทุกเส้นก็มีผลกระทบเหมือนกัน เราต้องแก้ไขบรรเทาให้ถนนได้ ใช้ดี
พอสมควรไปก่อน ประเด็นที่ว่าท่านประธานสภาฯขอมติ ผมขอเสนอเป็น 2 ประเด็น 
อันดับแรกขอให้เพิ่มตัวเงิน คงไม่มากมายครับ ค่า Factor F ต้องคิดตามหลักการอยู่
แล้วเพียงแต่ลืมคิดแค่บางเส้นเท่านั้นเองครับ ทั้งนี้ในส่วนที่เพิ่มเติมคงไม่หนักหนาครับ 
ความคิดเห็นของผมขอให้เพิ ่มเพราะจะได้ไม่มีปัญหาในสาระอื ่นๆ ถ้าตัดก็ต้องตัด
โครงการลงอีก ตัดเส้นทางลง ปัญหาก็จะตามมาอีกเยอะ ตามที่สมาชิกบางท่านได้
กล่าวว่าเนื้องานจะขาดไป ถนนเส้นน้ีว่ิงรถมาอยู่ดีๆอีก 20 เมตร เกือบสุดทางแล้วกต็ก
หลุมก็ลำบากครับ ทั้งนี้ผมขอเสนอให้เพิ่ม ประเด็นที่สอง ขอมติอนุมัติญัตตินี้ผ ่าน
หรือไม่ สองประเด็น ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ 

นายสงัด  ชัยแสน อภิปรายกันพอสมควรแล้ว เนื้อหากว้างพอสมควรครับ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านพุทธิ นะมา 
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 สมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไป บางท่านพูดไม่ครบถ้วน เช่น จะเพิ่มงบประมาณ

อย่างไร ผมดูแล้วมันมีตัวเลขไม่พร้อม ในน้ีไม่มีระบุว่าจะตัวเลขเพิ่มหรือลดจากตัวไหน 
ไม่มีในญัตติครับ หมู่ 5 ได้เท่านี้ หมู่ 3 ได้เท่านี้  ญัตตินี้คือปรับลดหรือเพิ่มก็ไม่รู้ได้  
และสมาชิกบางท่านบอกต้องสามัคคีก ันใช่หรือไม่ครับ เราก็สามัคคีกันอยู ่แล้ว  
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การที่เราพูด กัน การที่อภิปรายไปเพื่อจะได้สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม  ไม่กระทบฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง ทั้งผู้บริหาร ทั้งสมาชิกและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ ผมก็ไม่รู้ครับ หลายท่าน
อาจจะสบายใจเฉิบ โดยไม่กังวลอะไรหรือไม่ แต่สำหรับผมแต่ละเรื่องถ้าผมฟังดแูล้ว 
มันหมิ่นเหม่ต่อการที่จะผิดระเบยีบ ก็ประทานโทษท่านประธานสภาฯในการใช้ภาษาที่
ไม่ไดใ้ช่ภาษากลางครับ ผมพูดให้ชัดๆดังๆเพราะพี่น้องทางบ้านฟังอยู่ หากการที่ผมพูด
ออกมานี้ไม่เข้าท่าหรืออย่างไร สุดแท้แต่พี่น้องจะคิดพินิจพิจารณา จริงๆแล้วหลาย
ท่านอาจจะคิดว่าผมเป็นคนพูดดัง ไม่ใช่ว่าจะมีอคติอะไร คืออยากจะให้โครงการแต่ละ
โครงการผ่านไปด้วยดีครับ แต่อย่างที่ว่าขอเอ่ยนามถึงท่านที่ชี้แจงคือท่านรองนายกฯ
ว่างบประมาณเราจัดไว้เป็นกลุ ่มเป็นก้อนเรียบร้อยแล้ว หลายท่านก็พูดย้อนหลัง  
ผมก็ขอพูดย้อนหลังสักนิดเกี ่ยวกับโครงการนี ้ ครั้งที่แล้วมาดูตัวเลขแล้วเงินไม่พอ  
ผมก็ถามว่าเงินไม่พอแล้วเอาเงินที่ไหน แล้วเราก็หารือกันได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ไม่ทราบ 
แล้วก็หารืออีกรอบว่าเอาตรงนี้มา ก็ใช้เวลาหลายเดือนก็ยังไม่ได้ทำ วันน้ีมาขออีกมาขอ
ปรับลดปรับเพิ่มอีก ถ้าเพิ่มครั้งที่แล้วคือไม่พอ ครั้งนี้จะเพิ่มก็ต้องช้ีแจงที่ไปที่มาว่าเพิ่ม
ได้เพราะได้มาจากตัวนี้เพิ่มมาจากตัวนี ้ เงินเมื ่อก่อนมีเท่านี้เดี๋ยวนี้ มันเพิ่มมาแล้ว  
ถ้าเป็นเช่นน้ีผมพอเข้าใจได้ ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านสุรพล ดวงจิต 
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ดูในญัตติที่ยื่นมานั้นไม่มีปรากฎว่าขอเพิ่มหรือขอลดในเนื้องานหรือในส่วนงบประมาณ

แต่อย่างใด เพราะฉะนั้นคงจะพิจารณาตามนี้ อยากให้ดูว่าในการประเมินถ้าดูในแบบ
ประเมินราคาก่อสร้าง แบบปริมาณก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยทุกงานทุกญัตติอยู่ที่ 97 
บาท 98 สตางค์ เท่ากัน คงไม่มีปรับขึ ้นหรือลดลงคงจะยืนตามนี้ ในส่วนของค่า 
Factor F ช่างคงจะคำนวณไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นถ้าในการพิจารณาน้ันไม่มีตัวเลขไม่
มีปรากฎว่าขอเพิ่มหรือลด ในการพิจารณานั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและคิดว่า
อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ซึ่งงบประมาณที่จะใช้ทั้ง 5 รายการ หมู่ 5 หมู่ 2 หมู่ 8 
หมู่ 9 และหมู่ 13 ก็แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาท ถ้าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
กับพี่น้องชาวบ้านใช้ในการขนถ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าเกี่ยวกับการเกษตร 
เราก็ควรจะพิจารณารอบเดียวกันเพื่อ ประหยัดเวลาครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ กระผมขออนุญาตเสนอญัตติ

จ่ายขาดเงินสะสมไม่มีเพิ่มไม่มีลดครับ วงเงินเดิมที่ทางสภาได้อนุมติเมื่อครั้งที่แล้ว 
345,700 บาท ที่ได้ขออนุมัติเมื่อครั้งแรก ท่านเข้าใจผิดกันเองว่าต้องเพิ่มหรือลด 
ส่วนค่า Factor F ที่ทางช่างไดด้ำเนินการนั้น เป็นเรื่องกระบวนการทางช่าง ค่า Factor 
F คือกำไรให้กับผู้รับเหมา ซึ่งจรรยาบรรณช่างต้องมีให้ Factor F ซึ่งผมก็เป็นช่างมีใบ
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ประกอบการอนุญาตช่าง ซึ่งตรงนี้คือตามนี้ไม่เพิ่มวงเงิน เกรงถ้าหากเพิ่มเงินจะไป
กระทบกระเทือนกับเงินสะสมที่แบ่งเป็นก้อนๆ ก้อนหนึ่งก็สามารถนำมาใช้ในเรื่อง
แก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากน้ำท่วม และอีกก้อนหนึ่งก็ต้องสำรองไว้ในกรณทีี่เงินไม่
เข้าเพื่อที่จะสำรองไว้เป็นเงินเดือนบุคลากร ทั้งส่วนเจ้าหน้าที่ ส่วนสภา ส่วนบริหาร 
ส่วนสมาชิก สามเดือนเราก็แบ่งเป็นหลายก้อน ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบวินัยการเงิน 
การคลัง ท่านไม่ต้องกังวลครับ ส่วนเรื่องที่ท่านเป็นกงัวลว่าจะผดิกฎหมาย ท่านก็พูดมา
ตรงๆว่าผิดตรงไหน จะทำให้ผู้ฟังที่ไม่เข้าใจเกิดความสับสน และจะเกิดปัญหาเรื่องของ
ความขัดแย้ง  ไม่ผิดกฎหมายครับ และท่านบอกว่าสบายใจเฉิบ ผมก็ไม่เข้าใจว่าสบาย
ยังไง เพราะโครงการนี้ผมก็ได้นำมาช้ีแจงในที่ประชุม เพื่อที่จะเปลี่ยนจากโครงการของ
หมู่ 5 หมู่ 7 เป็นหมู่ 5 เพราะว่าสืบเนื่องจากหมู่ 7 ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะอยู่
ในเขตป่า แต่ผมก็ไม่ได้ละเลยที่จะไม่ดูแล หมู ่ 7 ซึ ่งตอนนี้กำลังอยู ่ในขั ้นตอนทำ
เอกสารขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อสร้างถนน หมู่ 7 ตามที่ได้ขอมา ต้องขออนุญาตก่อน 
รวมถึงหลายเส้น ต้องขออนุญาตทางกรมป่าไม้ก่อน แล้วจึงสามารถนำงบประมาณทั้ง
เงินอุดหนุน หรือเงินเหลือจ่าย หรือเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
เทศบัญญัติของเราได้ ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการดำเนินการ เพื่อความถูกต้องเพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยก็นำเสนอเป็นญัตติไม่มีเพิ่มไม่มีลดยืนยันว่าวงเงินเดิม แต่ท่าน
เข้าใจกันไปเองว่าจะเพิ่มหรือลด เข้าใจผิดกัน จึงทำให้สับสนกันนิดหน่อย ในน้ีไม่มีครับ
ไม่ได้เขียนไว้ เป็นญัตติที่ผมเสนอครับ ก็นำไปทำจุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 
5 จุดที่ 1 คือ เข้าบ้านน้องเอ เลียบลำเหมืองโรงเรียน จุดที่ 2 หลังป่าช้า เข้าไปถึง
หนองยาง จุดที่ 3 ตั้งแตส่ี่แยกดงพระเจ้าตากหงายลงมาเลียบลำเหมือง จุดที่ 4 จุดที่
ต่อเนื่องจากเลียบลำน้ำลี้เพราะต้องทำผนังกั้นไปที่อ่างน้ำหลงปู่โอ๊ดหรือน้ำหลงหนอง
มะเกลือไปถึงตรงจุดถนนที่ผมเคยสรา้งไว้ตั้งแต่เป็น สจ. จุดที่ 5 เลียบลำเหมืองสบจ๋อง 
ฤดูฝนไม่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้เลยเพราะเป็นหลุมใหญ่เรียนเชิญท่านสมาชิก
ไปดูได้เลยผมไปดูหลายครั้งแล้ว ซึ่งโครงการนี้สืบเนื่องมาเกือบหนึ่งปีแลว้ ผมก็อยากจะ
แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้านที่ได้สัญจรขนถ่ายพืชผลการเกษตร ซึ่งก็เดือดร้อนมา
มากแล้ว อยากวิงวอนให้สภาเห็นชอบด้วย ซึ่งผมก็ทำตามกฎหมายถูกระเบี ยบ ทั้งนี้
ทั้งนั้นสภาอนุมัติอย่างไร มีมติอย่างไร ผมก็ต้องปฏิบัติตาม นำเรียนท่านประธานสภาฯ
ผ่านไปยังสมาชิก ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เช่นน้ันก็พิจารณารอบเดียวเพราะใช้ตัวเลขเดิม อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว 
ประธานสภาฯ สมควรแก่เวลาแล้ว ไม่เช่นนั้นจะกระทบกับญัตติอื่น สมาชิกท่านใดเห็นว่าญัตติที่ 

11/2565 จ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังลำเลียงพืชผลทางการ
เกษตร บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 จำนวน 5 จุด งบประมาณตั้งไว้ 345,700 บาท  
จะพิจารณาถึงข้อ 4.5 เลยหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านพุทธิ นะมา ครับ 

นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมเห็นว่าโครงการแต่ละญัตติล้วนแล้วแต่ใช้เงินก้อนเดียวกันใช้เงินสะสมทั้งนั้น

ดังนี้ต้ังแต่ญัตติแรกถึงญัตติสุดท้ายเราก็ควรจะพิจารณาพร้อมกนัเลยครับ แต่ผมยังข้อง
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ใจนิดหน่อยครับทางฝ่ายหัวหน้าช่างบอกว่ามีเพิ่มต่างๆแต่หากใช้ตัวเลขเดิม ทุกอย่างก็
เดิม แล้วทำไมไม่ทำให้เสร็จตั้งแต่ก่อนหน้านี้ ผมเข้าใจเพราะว่าบางอย่างมันขาดไป
หรือไม่ ถ้าอนุมัติเท่าเดิมมันก็คงทำไม่ได้อีกหรือไม่ ผมใช้คำว่าหรือไม่นะครับ ในเมื่อ
ฝ่ายผู้บริหารบอกว่าใช้งบเท่าเดิม เมื่อสักครู่ได้รับคำชี้แจงจากฝ่ายช่างบอกว่ามีส่วน
เพิ่มตรงนั้นไม่ครบตรงนี้ไม่พอต่างๆ แต่เดี๋ยวนี้ขออนุมัติไปเลยว่างบเท่าเดิมถนนก็ยาว
เท่าเดิม สมาชิกหลายท่านก็เป็นห่วงเป็นใยว่าเมื่อสักครู่บอกว่างบมีน้อยน้ำมันแพงจะ
ได้ระยะสั้นกว่าเดิมมั้ย ฟังดูแล้วก็มีเหตุมีผล แต่ในเมื่อผู้บริหารบอกว่าทุกอย่างเท่าเดิม
หมด ตอนต้นเราหารือกันว่าอะไรๆก็เพิ ่ม ถ้าอนุมัติเท่าเดิมจะเท่าเดิมได้อย่างไร 
ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านนิวัตร์ กันทะนัน ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายนิวัตร์ กันทะนัน เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ถ้าจะพิจารณาทีเดียวเลย ผมขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงถนนลูกรัง หมู ่ 9 หมู ่ 8 

เช่ือมต่อกัน และหมู่ 9 สองเส้น ผมคิดว่าในการปรับเปลี่ยนต้องการให้ขยับไม่อยากให้
กระจุกที ่เดียว สมาชิกที ่ไปสำรวจดูในแผนที่ก็อยากกระจาย ความเดือดร้อนของ 
พี่น้องชาวบ้าน จุด 1 ของหมู่ 9 อยากขยับมาที่หมู่ 8 เพราะหมู่ 8 ไม่อยู่ในแผนที่เลย 
เพราะไปกระจุกที่เส้นเกษตรของหมู่ 9 จากหมู่ 8 ไปหมู่ 9 จะเช่ือมที่เดียวกัน ใช่ว่าไม่
เห็นความสำคัญของเส้นทางแต่มันกระจุกอยู่ที่เดียว สมาชิกบางคนก็คงทราบดี ผมขอ
ขยับเส้นจุดที่ 1 ของหมู่ 9 มาที ่หมู่ 8 ตรงสะพานด้านขวามือเส้นทางทุ ่งนาถนน
เสียหาย สมาชิกทราบดีชาวบ้านเรียกร้อง แต่เราเป็นสมาชิกในเขตคงจะเห็น
ความสำคัญ ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านช่วยกันพิจารณาก่อนที่จะอนุมัติ ไม่อยาก
ให้กระจุกอยู่ที่เดียว เราต้องกระจายให้ทั่วถึง เส้นทางเดิมนี้นำไปรอบหน้าก็ ได้ครับ  
เพื ่อกระจายให้ทั ่ว ทุกท่านทุกคนก็คงเห็นถึงความสำคัญ เพราะเส้นทางหมู ่ 8  
ตรงหัวสะพานด้านขวามือเป็นเส้นทางทุ ่งนา ทางหมู ่ 9 ก็ไม่ได้ละเลยเพราะมี 2 
เส้นทาง ทางเข้าสวนพีเคไปถึงหมู่ 9 ระยะทาง 1,470 เมตร และจุดที่ 2 ระยะทาง 
600 เมตร แต่ขอขยับแค่จุด 540 เมตร ไปยังถนนบ้านใหม่สุขสันต์หมู่ 8 ตรงสะพาน
ไปทุ่งนา ขอทางสภาช่วยกันพิจารณา เพื่อพิจารณางบประมาณครั้งเดียว ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านธนา คำเจริญครับ 
ประธานสภาฯ    
นายธนา คำเจริญ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ในส่วนที่จะโยกย้ายของหมู่ 9 นั้น ช่างได้คำนวณมาเรียบร้อยแล้ว จะทำให้โครงการ

ล่าช้าครับ ผมขอยืนตามที่ช่างประเมินไว้เดิม ถ้าย้ายก็ไม่ได้ทำสักที ก็ต้องเลื่อนไป  
เรื่อย ๆ  ครับ ผมขอเสนอให้ยืนตามที่ช่างประเมินมาเพราะจะสามารถทำโครงการได้
เลยดำเนินการได้เลย ส่วนที่จะเพิ่มนำเสนอมาทีหลังจะดีกว่าครับ ผมเห็นว่าให้ทำตาม
นี้ครับ 

 



๑๕ 
 

นายสงัด  ชัยแสน สมาชิก เขต 2 ท่านใดจะเสนอปรับเปลี่ยนใหม่หรือยืนยันญัตตินี้หรือมีข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ อย่างไร เรียนเชิญท่านประเทือง ธิบดี 
นายประเทือง ธิบดี เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมคิดว่ายืนยันตามเดิม เพราะมีการวัดปริมาณเรียบร้อยหมดแล้วทั้งเส้นทาง

ระยะทางหรือว่าจำนวนเงินครับ 
 
 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิก เขต 2 มีท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อสักครู่หลายท่านเสนอต้ังแต่ญัตติ ข้อ 
ประธานสภาฯ 4.1 ถึง 4.6 จำนวน 6 ญัตติ มีหลายท่านเสนอเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม เรียนเชิญ

ท่านสุรพล ดวงจิต 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ญัตติที ่ 4.1-4.5 เป็นเรื ่องการแก้ปัญหาให้กับพี ่น้องชาวบ้านที ่จะขนพืชผลทาง

การเกษตรเส้นทางเสียหายไปพื้นที่การเกษตร ส่วนข้อ 4.6 คนละประเด็นขออนุญาต
แยกครับ 4.1-4.5 เอาไว้ด้วยกัน ส่วน 4.6 นั ้นคนละประเด็นเป็นการก่อสร ้าง 
เพราะฉะนั้นขออนุญาตแยกครับ 

นายสงัด  ชัยแสน สรุปคือการจ่ายขาดเงินสะสมเกี่ยวกับลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย มี 5 ญัตติ เราจะพิจารณา 
ประธานสภาฯ  รวดเดียวใช่หรือไม่ สมาชิกเห็นควรว่าอย่างไรครับ ญัตติ 1-5 จ่ายขาดสะสมเรื่องลูกรัง

เรียนเชิญท่านธนา คำเจริญ 
นายธนา คำเจริญ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 5 ญัตติรวดเดียวครับ เพราะค่างานราคาเท่ากัน 97-98 ตัน ครั้งเดียวเลยครับ 
นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอจะทำตามนี้ครับ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯครับ  
นายวิเชียร วิชาเถิน สำหรับกระผม สุดแล้วแต่สภาครับ ญัตติที่ 2,3,4,5 ผมจะขออนุญาตนำเสนอในที่  
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมก่อนครับ ญัตติที ่ 12  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังลำเลียงพืชผลทางการ

เกษตร ด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 105,800
บาท 

 ญัตติที่ 13 ญัตติพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ลำเล ียงพืชผลทางการเกษตรด้วยดินล ูกร ังพร ้อมปรับเกลี ่ย บ ้านใหม่สุ ขส ันต์  
หมู่ 8 - บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 งบประมาณตั้งไว้ 146,900 บาท 

 ญัตติที่ 14 ญัตติพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ลำเลียงพืชผลทางการเกษตรด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี ่ย บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 
งบประมาณตั้งไว้ 121,500 บาท 

 ญัตติที่ 15/2565 ญัตติพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังลำเลียงพืชผลทางการเกษตรด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านบารมีศรีวิชัย  
หมู่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ งบประมาณตั้งไว้ 158,700 บาท 

 ขอนำเรียนต่อสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบด้วย ขอบคุณครับ 



๑๖ 
 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกที่ได้กรุณาช้ีแจง ก็ตามนี้ว่าญัตติที่ 4.1-4.5 จะขอมติครั้งเดียว  
ประธานสภาฯ  เพราะเป็นการจ่ายขาดเงินสะสม หากสมาชิกทุกท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่

น้องและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าในการก่อสร้างซ่อมแซมถนนเพื่อให้เดินทางสญัจรได้
สะดวก ถ้าเห็นว่ามีความจำเป็นก็ขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้ผ่านขอมติด้วยครับ 

 การพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตรด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ทั้ง 5 ญัตติ ขอให้เจ้าหน้าที่จดบันทึกด้วย
ครับ 

 เห็นชอบ จำนวน 7 เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  3  เสียง 
1) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
3) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
งดออกเสียง จำนวน 2  คน 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 7 เสียง 
 เห็นชอบให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังลำเลียง

พืชผลทางการเกษตรด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัด
ลำพูน จำนวนท้ัง 5 ญัตติ 

 
นายสงัด  ชัยแสน 4.6 (ญัตติที่ 16/2565) ญัตติพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
ประธานสภาฯ คอนกรีตเสรมิเหลก็ภายในหมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ 

จังหวัดลำพูน งบประมาณตั้งไว้ 146,400บาท เรียนเชิญทา่นนายกเทศมนตรีฯช้ีแจง
ที่ประชุมครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนผู ้ที่ติดตามรับฟังครับ ญัตติที ่ 16/2565 โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 ตำบล 
ศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน งบประมาณตั้งไว้ 146,400 บาท เนื่องจากถนนทาง
ไปจุดเลี้ยงควาย หมู่ 13 โซนติดกับถนนรอบหมู่บ้านที่สัญจรไปมาระหว่างตั้งแต่ถนน 

 



๑๗ 
 

 เข้าบ้าน สท.ประเทือง ประมาณนี้ครับ จึงขอทางสภาพิจารณาเห็นชอบการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 ด้วยความเคารพ 
ขอบคุณครับ  

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านประเทือง ธิบดีครบั  
ประธานสภาฯ   
นายประเทือง ธิบดี เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ถนนเส้นนี้ กราบเรียนประธานสภาฯครับ เมื่อปีที่แล้วเคยมีในเทศบัญญัติเราเคยลงไว้

แล้วแต่ตกไปครับ แต่ทั้งนี้ได้ถนนเส้นเล็กเส้นแสนห้า เส้นน้ีงบประมาณอยู่ที่ประมาณ
เจ็ดแสนกว่าถ้าเรามาสร้างราคา 146,400 บาท จะได้สักเท่าไหร่ปริมาณความยาว
ของถนนเพราะถนนเส้นน้ันยาวมากครับ เพราะเทศบัญญัติของเราเคยมีแล้วตกไปเมื่อ 
ปีที่แล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯครับ 

นายสงัด  ชยัแสน มีท่านอื่นจะนำเสนอหรือไม่ครบั เรียนเชิญท่านสรุพล ดวงจติครับ  
ประธานสภาฯ   
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในส่วนญัตติที่ 16 นี้ เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก งบประมาณ 146,400 

บาท ดังนั้นตามที่เราได้จ่ายขาดเงินสะสมเมื่อสักครู่เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
เกษตรกรที่ใช้ขนพืชผลทางการเกษตร ในเมื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานเรานำไปบรรจุใน
เทศบัญญัติปี 66 ได้หรือไม่ ไม่อยากใช้เงินสะสมมากเกินไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าวัน
ข้างหน้าเราไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรบ้างกับบ้านเมืองเรา ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้จำนวน
มากเราจะมีเงินพอสำหรบัใช้หรือไม่ เพราะระเบียบเงินสะสมเราต้องกันไว้หลายๆ ส่วน 
อย่างน้อยสามเดือน ค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเกือบสองล้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนเงินผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและรายจ่ายต่างๆ ถ้าประหยัดได้ควรประหยัด ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชยัแสน มีท่านอื่นจะนำเสนอหรือไม่ครบั เรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯครับ  
ประธานสภาฯ   
นายวิเชียร วิชาเถิน ผมขอประท้วงท่านประทานสภาฯครับ ผมยกมือนานแล้วครับ กราบเรียนท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เนื่องจากผมถูก

พาดพิงคร ับ งบประมาณปี 64 ซ ึ ่ งม ีอย ู ่  2 โครงการ ได ้ดำเน ินการไปแล้ว  
ซึ่งงบประมาณเงินไม่เข้าตั้งไว้ห้าสิบเก้าล้านเข้าแค่ห้าสิบเอ็ดล้าน จึงนำเรียนให้สมาชิก
ได้รับทราบ เราได้ก่อสร้างแล้วในบางส่วน หมู่ 9 ตัดไปทั้งเส้นเพราะเงินไม่เข้าเงินไม่มี
เพราะตั้งงบประมาณเกินดุลเงินเข้าห้าสิบเอ็ดล้านเราตั้งไว้ห้าสิบเก้าล้าน เนื่องด้วย
เหตุผลใดผมก็ไม่ทราบ นำเรียนท่านตามที่ท่านบอกว่าตกไป สร้างความเข้าใจใหมว่่า
เราได้สร้างไปแล้วและสร้างต่อไปตรงจุดนั ้น ญัตติที ่ 16/2565 ต้องเท้าความว่า
โครงการนี้เงินจ่ายขาดเงินสะสม สภาได้อนุมัติไปแล้ว เขต 1 คือหมู ่ 5,7 เขต 2  
หมู่ 1,2,3,8,9,13 เปลี่ยนเป็นญัตติที่ 4.1-4.6 ซึ่งท่านได้อนุมัติไปแล้ววงเงินเดิม 
ส่วนการปรับเปลี ่ยนค่า Factor F คงมีวิธีบริหารจัดการทางด้านช่างดูเรื ่องความ
เหมาะสมตัดคิวดินออกไปเพื ่อให้สอดคล้องกับสภาวะน้ำมันที ่ขึ ้นราคา ตอนที่ช่าง
ประมาณการราคาอยู่ที่ 29 บาท ตอนนี้ทะลุไป 34 บาทแล้ว คงงบเดิมที่ท่านอนุมัติไว้ 

 



๑๘ 
 

 ไม่ได้เพิ่มหรือสร้างปัญหาให้กับเรื่องการเงินครับ เป็นเรื่องเดิมที่ท่านได้อนุมัติไว้นำมา
ทำใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมาย สืบเนื่องจากที่ท่านเสนอมาป่าทั้งนั้น 
ตอนนี้คำสั่งคณะรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน่วยงานใดที่ก่อสร้างในเขตป่าจะต้องขอย้อนหลัง
หมด ท่านก็ทราบครับ ตั้งแต่ กรมชลประทาน กรมทรัพน้ำ รวมถึงกรมทางหลวงชนบท 
ที่เสนอญัตติที่ 7 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ก็ทำตามระเบียบต้องนำมาปรึกษาหารือท่าน 
โครงการเดิมครับที่ท่านอนุมัติไป แล้ว เขต 1 คือหมู่ 5,7 เขต 2 หมู่ 1,2,3,8,9,13 
นำมารวมกันเป็น 6 โครงการ ในวงเงินเดิมไม่กระทบกระเทือนอย่างที่ท่านกล่าวว่าเรา
ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด ซึ่งผมดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล เรื่องของความคุ้มค่า
อยู่แล้ว ซึ่งตรงนี้นำเรียนท่านประธานสภาฯให้สมาชิกได้รับทราบครับ 

 
 
นายสงัด  ชยัแสน มีท่านอื่นจะนำเสนอหรือไม่ครบั ในญัตติที่ 16  เรียนเชิญทา่นพุทธิ นะมา ครับ  
ประธานสภาฯ   
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที่ท่านนายกฯ นำเรียนที่ประชุมเราต้ังงบประมาณไว้ห้าสิบเก้าล้าน เมื่อสักครู่ท่าน

บอกเงินเข้ามาเพียงห้าสิบเอ็ดล้านบาท โครงการของหมู่ 13 อยู่ในเทศบัญญัติเดิมเงิน
ห้าสิบเอ็ดล้านนี ้

นายวิเชียร วิชาเถิน ประธานสภาฯครับท่านต้องดำเนินการประชุมไปตามระเบียบข้อบังคับ นอกประเด็น 
นายกเทศมนตรีฯ ครับ ท่านพุทธิ นะมา นอกประเด็นครับ 
นายพุทธิ นะมา ก็ท่านพูดเองไม่ใช่หรือครับว่างบตั้งไว้ห้าสบิเก้าลา้นเข้ามาหา้สิบเอ็ดลา้น ผมจะกล่าวว่า 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เอาไปทำถนนบ้างไม่ได้หรือครับ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็แค่ถามเฉยๆครับ ถามฝ่ายบริหาร 

ผมก็ยังคิดอยู่ ผมก็ไม่ทราบว่าเงินเข้ามาเท่าใด รู้แค่ว่าต้ังห้าสิบเก้าล้าน แต่ท่านนายก
บอกว่าเข้ามาห้าสิบเอ็ดล้าน ทุกท่านก็ได้ยิน แต่เงินห้าสิบเอ็ดล้านเรานำมาทำถนนสัก
เล็กน้อยได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เพียงแค่ถาม ด้วยความเคารพ ขอบคุณครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน ขออนุญาตประธานสภาฯ ถูกพาดพิงครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  
นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯครับ  
ประธานสภาฯ   
นายวิเชียร วิชาเถิน นำเรียนสร้างความเข้าใจ สืบเนื่องจากท่านประเทือง อธิบดี ได้พาดพิงถึงผมว่าบอกว่า 
นายกเทศมนตรีฯ งบตก เป็นปี 64 ที่พูดเป็นปีงบประมาณ 64 ไม่ใช่ปี 65 ปี 64 งบตั้งไว้ห้าสิบเก้าล้าน

แต่เงินเข้าแค่ห้าสิบเอ็ดล้าน คนละงบประมาณกัน นำเรียนสมาชิกรับทราบ ตอนนั้น
เงินไม่เข้า ทำได้แค่ครึ ่งเส้นเพราะเงินมีแค่นั ้น ใจจริงก็อยากทำตรงดอยแม่ลอง
เนื่องจากเงินไม่เข้า พูดเรื่องเดิมเรื่องปีที่แล้ว ไม่ใช่ปีนี้งบปี64มันจบหมดแล้ว ที่ท่าน
บอกว่าจะขอให้มาสร้างถนนไม่ได้แล้วครับมันผ่านไปแล้ว มันเป็นปี 64 เราดำเนินการ
เป็นปี 65 ท่านอย่าหลงประเด็น นำเรียนท่านประธานสภาฯไปยังสมาชิกให้เข้าใจ 
ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชยัแสน มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ครบั เรียนเชิญครบั  
ประธานสภาฯ  
 



๑๙ 
 

  
นายประเทือง ธิบดี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีฯ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 คณะบริหาร สมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ ขออนุญาตประท้วงครับ เมื่อสักครู่ผม

โดนพาดพิง ท่านนายกเรียกชื่อผมประเทือง อธิบดี กรุณาเรียกชื่อนามสกุลให้ถกูต้อง
ครับ พี่น้องชาวบ้านรับฟังจะงงครับ  

นายวิเชียร วิชาเถิน กระผมขอถอนครับ ขอโทษครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  
นายสงัด  ชัยแสน อภิปรายพอสมควรแล้ว ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม ญัตติที่ 16/2565 
ประธานสภาฯ ญัตติพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
 งบประมาณตั้งไว้ 146,400บาท  
 เห็นชอบ จำนวน – เสียง 
  - 

ไม่เห็นชอบ จำนวน  4  เสียง 
3) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
งดออกเสียง จำนวน 8 คน 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติไม่เห็นชอบ ด้วยจำนวน 4 เสียง 
 ไม่เห็นชอบให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัด
ลำพูนงบประมาณตั้งไว้ 146,400บาท 

 4.7 (ญัตติท่ี 17/2565) ญัตติพิจารณาขอพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ 
 ในพื้นที่ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทาง

หลวงชนบท โครงการถนนทางหลวงชนบท สาย ลพ.3006 แยกทางหลวง
หมายเลข 106 - บ้านตะเคียนปม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 
 



๒๐ 
 

นายสงัด  ชยัแสน 4.7 (ญัตติที่ 17/2565) ญัตติพจิารณาขออนญุาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นทีป่่าไม้
ประธานสภาฯ ภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท โครงการ 

 ถนนทางหลวงชนบท สาย ลพ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 106 -บ้านตะเคียนปม 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ญัตตินี้ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม 
กระผมจะขอมติที่ประชุม 
เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 คน 
1) นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห็นชอบให้ดำเนินการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท โครงการถนนทางหลวงชนบท 
สาย ลพ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 106 -บ้านตะเคียนปม อำเภอลี้ จังหวัด
ลำพูน  

 4.8 (ญัตติท่ี 18/2565) ญัตติพิจารณาขอพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ 
 ในพื้นที่ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน - แม่แนต บริเวณพื้นที่ตั้ง  

ใกล้ท่ีทำการสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
นายสงัด  ชัยแสน มี4.8 (ญัตติที่ 18/2565) ญัตติพิจารณาขอพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ 
ประธานสภาฯ ในพื้นที่ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน - แม่แนต บริเวณพื้นที่ตั้ง  
 ใกล้ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรียนเชิญท่านนายกฯช้ีแจงครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กระผมขอเสนอญัตติย้อนหลัง ญัตติที่ 17 ญัตติพิจารณาขอพิจารณาขออนุญาตเข้าทำ 
นายกเทศมนตรีฯ ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวง

ทางหลวงชนบท โครงการถนนทางหลวงชนบท สาย ลพ.3006 แยกทางหลวง
หมายเลข 106 - บ้านตะเคียนปม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งสภาได้เห็นชอบไปแล้ว 
ซึ่งผมเป็นผู้เสนอญัตติท่านประธานไม่ใช่ผู้เสนอญัตติครับ ผมขอเสนอญัตติย้อนหลัง
เพื ่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่เช่นนั้นท่านสมาชิกจะประท้วงอีกว่าไม่เป็นไปตาม



๒๑ 
 

กฎหมายครับ ญัตติที่ 18/2565 พิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน - แม่แนต ตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 773  
(พ.ศ.2518) บริเวณพื้นที่ตั้งใกล้ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย ซึ่งเราได้
นำเข้าที่ประชุมหลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นการปรับเปลี่ยนเนื่องจากไปครอบพื้นที่ถนน  
จึงขอสภาพิจารณาเห็นชอบ ญัตติที่ 18 ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อการทำ
ตลาดของเทศบาลรวมถึงร่วมกับกลุ ่มสหกรณ์การเกษตรศรีวิชัย นำเร ียนท่าน
ประธานสภาฯไปยังสมาชิก ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดจะอภิปรายในเรื่องนีเ้พิ่มเติม เรียนเชิญท่านประเทอืง ธิบดี ครับ  
ประธานสภาฯ  
นายประเทือง ธิบดี เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขออนุญาตสอบถามประธานสภาว่าการขอใช้พื้นที่ป่าได้ประชาคมหมู่บ้านหรือไม่ครับ 

ทางฝ่ายบริหารต้องไปประชาคมใช่หรือไม่ครับ ขอฝากคำถามครับ 
นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่าน นายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงครบั  
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน ได้ช้ีแจงไปหมดแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องเดิมซึ่งสภาแห่งนี้ได้อนุมัติไปแล้ว แต่เราได้ 
นายกเทศมนตรีฯ ปรับเปลี่ยน นำเรียนท่านประธานสภาฯไปยังสมาชิกได้รับทราบครับ ซึ่งกระบวนการ

ในการสร้างความเข้าใจมีขั้นตอนอยู่เราจะทำให้ครบถ้วนเพราะมีคำสั่งมาก่อนที่จะ
ก่อสร้างโครงการทุกโครงการไม่ว่าหน่วยงานใด  เช่นกรณีของกรมทรัพน้ำก็ต้องมา
สร้างความเข้าใจก่อนการก่อสร้าง รวมถึงนำผู้ที่มีส่วนได้เสียมาหารือกันอีกครั้งก่อน
ก่อสร้างตามระเบียบคณะรัฐมนตรีซึ่งระเบียบนี้ทางเทศบาลต้องทำตามครับ นำเรียน
ท่านที่ยังสงสัยติดใจในหลายเรื่องหลายประเด็นเพื่อให้เข้าใจ ขอให้ท่านสบายใจได้  
ว่าเราจะดำเนินการให้ครอบคลุมให้ถูกต้องตามขั้นตอน ตามระเบียบ ตามกฎหมายทุก
ประการครับ 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านสรุพล ดวงจิต ครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ประเด็นนี้การจะทำอะไรก็ตามนั้นขอให้มีการประชาคมก่อน ในส่วนการประกอบการ

พิจารณาน้ันถ้าสภาพิจารณาเห็นชอบเท่ากับมัดมือพี่น้องชาวบ้าน ซึ่งหลายคนกล่าวว่า
ชาวบ้านเห็นด้วยหรือไม่ ผมได้หารือกับชาวบ้านหลายคน ชาวบ้านหลายคนยังไม่
เห็นชอบครับ ในเมื ่อชาวบ้านไม่เห็นชอบแล้วถ้าสภาเห็นชอบก็จะเป็นการมัดมือ
ชาวบ้าน แล้วเราจะทำหน้าที ่ของตัวแทนได้อย่างไร ถ้าผ่านกระบวนการที ่พี่น้อง
ชาวบ้านเห็นชอบแบบนี้ไม่มีปัญหา อีกเรื ่องหนึ ่งพื ้นที ่ที่จะขอใช้นั ้นมีขนาดเท่าใด  
หน้าแรก 17 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา อีกหน้า 20ไร่ ก่อนจะนำเสนอขออนุญาต
ตรวจสอบข้อมูลให้ช ัดเจน  ในความคิดของผมขอข้อมูลในการประชาคมมา
ประกอบการพิจารณา เพราะทุกอย่างที่จะพิจารณาน้ันพี่น้องชาวบ้านเห็นด้วยหรือไม่ 
ถ้าพี่น้องชาวบ้านเห็นด้วยแบบนี้ไม่มีปัญหาครับ แต่หากพิจารณาเห็นชอบไปแล้วพี่น้อง
ชาวบ้านไม่เห็นชอบด้วยจะเป็นการมัดมือชกหรือไม่ จะมองหน้าพี่น้องชาวบ้านได้
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อย่างไร อนุมัติได้อย่างไรพี่น้องชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยครับ ฝากนำเรียนขอให้มีข้อมูล
ครบถ้วนแล้วค่อยนำเข้าสภา ผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องการประชาคมของพี่น้อง
ชาวบ้าน เบื้องต้นพี่น้องชาวบ้านต้องเห็นชอบด้วย ต้องผ่านประชาคมหมู่บ้านก่อน ต้อง
หารือทั้งผู้นำ ทั้งพี่น้องชาวบ้าน เพราะเป็นป่าชุมชน ก่อนจะเข้าไปทำก็ต้องปรึกษาให้
ชัดเจนและประชาคมเห็นชอบให้ทำครับ 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านตรอีนันต์ ขัดสารครบั  
ประธานสภาฯ  
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เรื่องนี้ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในประเด็นนี ้ได้ผ่านสภาไปแล้ว แต่ทั้งนี้มีปัญหา 

ป่าไม้แจ้งมาพื้นที่ครอบคลุมเสน้ทาง จึงต้องมาแยกใหม่ ทั้งนี้การขอใช้พื้นที่ป่าเป็นเรือ่ง
ของกรมป่าไม้ ยังไม่ได้เรียกร้องเอาประชาคม  เรายังไม่รู ้ว่าจะสร้างอะไร เราขอ
อนุญาตไว้ใช้ประโยชน์สำหรับเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวง
จำเป็นต้องขออนุญาต การขออนุญาตเราทำเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างไปกอ่น
แล้วขออนุญาตตามหลังถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาไม่อนุมัติเราก็เสียงบประมาณเสียเปล่า
ครับ ทั้งนี้หากท่านสมาชิกกลัวชาวบ้านไม่พอใจ กลัวชาวบ้านไม่เห็นด้วย ท่านเป็น
สมาชิก เป็นตัวแทนได้รับเลือกมาแล้วท่านไม่สามารถตัดสินได้ในสภา สมาชิกที่ขัดแย้ง
ด้วยเหตุผลอันใด ที่ไม่เห็นด้วยท่านก็ต้องไปสืบเสาะหรือท่านก็ต้องไปเอามติของท่าน
มาเอง หากท่านไม่เห็นควรท่านก็ไม่ต้องยกมือให้ผ่านครับ ท่านจะให้ไปประชาคมก่อน 
ฝ่ายใดจะไปประชาคม  ไปประชาคมที่ไหนอย่างไรกับใคร ในเมื่อเรายังไม่รู้ว่าใครได้รับ
ผลกระทบอย่างไร ยังไม่ใช่เวลาที่เราจะไปขอประชาคมความเห็นชอบครับ เพียงแต่ขอ
ใช้พื้นที่เขตป่าเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ในเมื่อท่านเป็น
ตัวแทนสมาชิกเข้ามาแล้วท่านตัดสินใจไม่ได้ท่านก็ไม่ต้องยกมือ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านสรุพล ดวงจิตครบั  
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต มีคนพาดพิงโดยนัย โดยอ้อมว่าเมื่อเป็นตัวแทนแล้วไม่กล้าตัดสินใจ ในการตัดสินใจนั้น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ต้องอยู่ในกระบวนการที่ถูกต้องและเอื้อประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้าน เพราะฉะนั้นขอ

อนุญาตแจ้งพี่น้องหมู่ 11 ทุกท่าน ว่าผมนายสุรพล ดวงจิต คนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยในการ
ขออนุญาตใช้ที่ผืนนี้ จนกว่าพี่น้องชาวบ้านหมู่ 11 จะเห็นด้วย ไม่เช่นนั้นผมก็จะไม่
เห็นด้วย จะยืนยันว่าจะไม่เห็นชอบเด็ดขาด ขอแจ้งพี่น้องหมู่ 11 ทุกท่านรับทราบด้วย
ว่าผมก็ต้องทำหน้าที่ของผม ในเมื ่อเป็นตัวแทนแล้ว ประโยชน์ใดที ่เกิดกับพี ่น้อง
ชาวบ้านผมก็จะทำ เพราะว่าเป็นป่าชุมชนของพี่น้องหมู่ 11 ขออนุญาตนำเรียนท่าน
ประธานสภาฯฝากไปยังพี่น้องชาวบ้านหมู่ 11 ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชยัแสน มีท่านอื่นอีกหรอืไม่ครับ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าแม่ตืน - แม่แนต บริเวณพื้นที่ตั้งใกล้ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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เห็นชอบ จำนวน 8 เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
5) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  2  เสียง 
1) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
งดออกเสียง จำนวน 2 คน 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 8 เสียง 
 เห็นชอบให้ดำเนินการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่ตืน - แม่แนต บริเวณพ้ืนท่ีตั้ง ใกล้ท่ีทำการสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 4.9 (ญัตติที่ 19/2565) ญัตติพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน - แม่แนต บริเวณพ้ืนท่ีตั้ง ทางหลวงแผ่นดิน 
106 (ถนนพหลโยธิน สายลี้ - ลำพูน) ทางเข้าหมู่บ้านแม่อีไฮ 

นายสงัด  ชยัแสน 4.9 (ญัตติที่ 19/2565) ญัตติพจิารณาขออนญุาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นทีป่่าไม ้
ประธานสภาฯ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน - แม่แนต บริเวณพื้นที่ตั้ง ทางหลวงแผ่นดิน 
 106 (ถนนพหลโยธิน สายลี้ - ลำพูน) ทางเข้าหมู่บ้านแม่อีไฮ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน ญัตติที่ 19/2565 ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตืน-แม่แนต เรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตืน-แม่แนต ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 273 (พ.ศ.2518) 
บริเวณพื้นที่ตั้ง ทางหลวงแผ่นดิน ๑๐๖ ( ถนนพหลโยธินสายลี้ – ลำพูน ) ทางเข้า
หมู่บ้านแม่อีไฮ หรือตลาดแม่อีไฮ นำเรียนสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการขออนุญาต
ใช้พื้นที่ป่าครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีเรือ่งเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
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ป่าแม่ตืน - แม่แนต บริเวณพื้นที่ตั้ง ทางหลวงแผ่นดิน 106 (ถนนพหลโยธิน สายลี้ - 
ลำพูน) ทางเข้าหมู่บ้านแม่อีไฮ หากสมาชิกเห็นว่าญัตตินี้เป็นประโยชน์ ขอมติที่ประชุม
ครับ 
เห็นชอบ จำนวน 8 เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
5) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  2 เสียง 
3) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
งดออกเสียง จำนวน 2  คน 
9) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
10) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 8 เสียง 
 เห็นชอบให้ดำเนินการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่ตืน - แม่แนต บริเวณพ้ืนท่ีตั้ง ทางหลวงแผ่นดิน 106 (ถนนพหลโยธิน สายลี้ 
- ลำพูน) ทางเข้าหมู่บ้านแม่อีไฮ 

 
 4.10 (ญัตติที่ 23/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบให้กู้เงินทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน  
1 คัน จำนวนเงิน 4,733,๐๐๐ บาท 

นายสงัด  ชยัแสน 4.10 (ญัตติที่ 23/2565) ญัตติพจิารณาขออนมุัติเห็นชอบให้กูเ้งินทุนส่งเสริม 
ประธานสภาฯ กิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน 

จำนวนเงิน 4,733,๐๐๐ บาท เรียนเชิญท่านนายกฯช้ีแจงครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ 

ที่13/2565 ขออนุมัติให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 
150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ราคา 4,733,000 บาท  เพื่อให้สภาได้พิจารณาในการ
จัดซื้อเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องชาวบ้านโดยเฉพาะเกษตรกร เพื่อให้สภาให้
ความเห็นชอบ ด้วยความเคารพครับท่านประธาน 
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นายสงัด  ชยัแสน ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในประเด็นนี้ เรียนเชิญท่านสรุพล ดวงจิตครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ญัตติข้อ 4.10 ,4.11,4.12 เป็นประเด็นเดียวกัน คือการขอกู้เงินเช่นเดียวกันควรจะ

พิจารณาพร้อมกันเช่นเดียวกับการขอจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อสักครู่เพื่อการพิจารณาจะ
ได้รวดเร็ว ดังนั้นขออนุญาตท่านประธานสภาฯให้ผู้เสนอญัตตินำเสนอญัตติ ทั้ง 4.11
และ4.12ครับ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชยัแสน สภาเห็นชอบให้พจิารณารวดเดียว เรียนเชิญท่านนายกนำเรยีนทั้ง 3 ญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร วิชาเถิน ขออนุญาตครับ สภาเห็นชอบในการขอมติทั้ง 3 ญัตติแล้วหรือยังครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  
นายสงัด  ชยัแสน หากสมาชิกเห็นควรว่าให้ท่านนายกเสนอญัตติทั้ง 3 เรื่องและพิจารณารวดเดียว 
ประธานสภาฯ ยกมือครับ 

เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  - เสียง 
- 
งดออกเสียง จำนวน 1  คน 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห็นชอบให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยเสนอญัตติทั้ง 3 เรื่องและพิจารณารวด

เดียว 
นายวิเชียร วิชาเถิน กระผมขอเสนอญัตติ 23/2565 ญัตติที่ 24/2565 ญัตติที่ 25/2565  
นายกเทศมนตรีฯ - ญัตติ 23/2565 พิจารณาขออนุมัติเห็นชอบให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  

ซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 4,733,๐๐๐ บาท 
- ญัตติที่ 24/2565 ขออนุมัติเห็นชอบให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 1  
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คัน จำนวนเงิน 625,๐๐๐ บาท พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 
102,500 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 727,500 บาท พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 
2 ชุด  
 ประกอบด้วย  
 1) ชุดใบมีดดันดินหน้า พร้อมชุดการ์ดกระจังหน้า เป็นเงิน 60,500 บาท  
 2) ผานบุกเบิก เป็นเงิน 42,000 บาท 
-  ญัตติที่ 25/2565 ขออนุมัติให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อซื้อครุภัณฑ์ 
หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)  แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 
คัน งบประมาณตั้งไว้ 2,126,000 บาท 
นำเรียนสภาเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกมีข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิอย่างไร เชิญท่านพุทธิ นะมา ครบั 
ประธานสภาฯ  
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขออภิปรายเรื่องเกี่ยวกับญัตติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่องนี้ 

ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งแรกๆก็เสนอหลายรอบแล้ว ครั้งที่แล้วก็ผ่านไป
หนึ่งรอบ ทางผู้บริหารก็กลับมาขอในรอบที่สอง ในวันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นรอบที่สาม 
ดังนั้นถ้าในส่วนตัวรอบที่สามนี้ผมคงไม่เห็นชอบแล้ว เพราะอะไรครับ ยกตัวอย่างเช่น 
เราอนุมัติโครงการเกี่ยวกับการทำถนนต่างๆ เมื่อมีเงินแล้วมีผู้รับจ้างแล้ว กลับเข้าสภา
ทำไม่ได้ครับ ทำไมทำไม่ได้ มันติดป่าสงวนอะไรหลายๆอย่าง ติดเรื่องกฎหมาย ในวันนี้
กระผมเปลี ่ยนใจ สำหรับท่านอื ่นผมไม่รู้  สำหรับผมนั ้นผมคงไม่เห็นชอบครับ  
ขออนุญาตอีกสักนิดครับ เท้าความอีกนิดว่าเราได้อนุมัติในสภาไปแล้วสองรอบตามที่
ผมกล่าวถึงรอบที่สามนั้นกำลังจะพิจารณากัน ดังนั้นครั้งก่อนก็ได้อภิปรายกันมากมาย
เหลือเกินในเรื่องนี้ ในช่วงแรกผมเองก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหรอ่ยู่แล้ว ผมเคยบอก
ว่าหากซื้อมาแล้วอาจจะมีปัญหา ตามที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าจะติดนู่นนี่นั่น เกี่ยวกบัป่า
เกี่ยวกับการผิดกฎหมายเมื่อซื้อมาแล้วทำงานยากลำบากหรือไม่ แต่คราวที่แล้วทาง
ฝ่ายบริหารบอกว่าไม่มีปัญหาผมก็อนุมัติไป ตอนนั้นไม่รู้ว่าวงเงินเท่าไหร่ที่เสนอมา  
รอบที่สองกลับมาอีกก็อนุมัติไปอีก ตอนนี้มาอีกรอบหนึ่งดู ๆ แล้วก็เรื่องเดิม ๆ เพราะ
เราอนุมัติกันไปตั้งสองรอบแล้วรอบที่สามนี้ผมคงไม่เห็นชอบแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านสรุพล ดวงจิต ครับ 
ประธานสภาฯ    
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตลอดจนผู้รับฟังทางบ้านครับ ใน 3 ญัตตินี้ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการ

แก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นโครงการสิ่งที่ดี  ในการทำงานเราเดินหน้าอย่างเดียว เราควรหัน
กลับมามองข้างหลัง ถ้ากู ้ เง ินทั ้ง 3 รายการ จะเป็นเง ิน 7,586,500 บาท   
ชำระจำนวน 10 ปี 1 เปอร์เซ็นต์ เฉพาะเงินต้นอยู่ที่ 758,650 บาท และดอกเบี้ยอกี 
2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ประมาณ 151,720 บาท ต่อปี ซึ่งรวมจะต้องนำส่งเงินตน้พร้อม
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ดอกเบี้ย จำนวน 910,380 บาท นี่คือที่ต้องจ่ายครับ ดูหนังสือบันทึกข้อความที่แนบ
มานี้ ที่ถ่ายเอกสารมาเป็นสีดำๆ แจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนการ
ชำระหนี้ซึ่งแสดงระยะเวลาการชำระหนี้แต่ละปี ดูจากงบพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
ย ้อนหล ัง  ๓ ป ี  มี จำนวนเท ่าใด ซ ึ ่ ง เ ราม ี งบประมาณเฉล ี ่ ยย ้อนหล ั ง 3 ปี   
แค่ 1,345,767.34 บาท ในส่วนนี้เราสามารถนำมาใช้ได้แค่ไม่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์ 
คือประมาณ 807,340.41 บาท จะเห็นว่าจำนวนเงินชำระหนี้เงินกู้เก้าแสนกว่าบาท
ซึ่งเกินวงเงินที่กำหนดไว้ และเรายังมีงบประมาณที่เราจะได้มา เช่น ปี64ต้ังงบไว้ห้าสบิ
เก้าล้านเข้ามาแค่ห้าสิบเอ็ดล้าน งบหายไปเท่าใด และค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาอีก 
เช่น ค่าน้ำมัน  ค่าซ่อมบำรุงต้องมีเพราะของใช้แล้วต้องเสยีไป และค่าบุคลากร ซึ่งคนที่
จะมาทำตรงนี้มาฝึกไม่ใช่เรื่องงา่ยเราต้องจ้าง เพราะฉะนั้นงบประมาณที่จะตามมาทีจ่ะ
เพิ่มมาและภาระหนี้ที่ต้องจ่าย และที่สำคัญที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่ว่างบพัฒนาเฉลี่ย  
3 ปีย้อนหลังแค่หนึ่งล้านสามแสนเราชำระหนี้ไปจะเหลือเงินไม่กี่แสนจะเพียงพอ
พัฒนาหรือไม่ ถนนเสียหายก็ต้องซ่อมแซม หากเงินพอเราจะขอใช้เงินสะสมทำไม  
เราต้องดูตัวเองว่าเรามีศักยภาพพอหรือไม่ในการใช้หนี้ และตามที่ท่านอภิปรายว่า
ตอนนี้เราพยายามใช้เงินสะสมมาซ่อมแซมดูแลถนนในส่วนที่เราสามารถทำได้ก็เป็น
การบรรเทาเบื้องต้นไปแล้ว หากเป็นที่ป่าเราก็เข้าไปทำไม่ได้ครับ ดังนั้นแจ้งสมาชิกว่า
เราควรพิจารณาให้ดีถ่ี ใช่ว่ามีแล้วเกิดผลกระทบ อย่าดูแต่อปท.ข้างเคียง เวียงแก้ว  
ป่าพลูมีรถแม็คโฮ รถดั้ม ซึ่งบริบทต่างกันครับ กระเป๋าใครกระเป๋ามัน แม็คโฮของเวียง
แก้วตอนนี้จะเป็นอนุเสาวรีย์แล้ว แต่ในส่วนของป่าพลูมีศักยภาพและปัจจัยเอื้อต่างกัน
ครับ ขอฝากพี่น้องสมาชิกช่วยกันพิจารณาให้ถ่ีถ้วนด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชยัแสน มีสมาชิกท่านอื่นอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านประเทือง ธิบดี ครับ 
ประธานสภาฯ    
นายประเทือง ธิบดี เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 การจัดซื ้อของพวกนี้เป็นการกู้เงินใช่มั้ยครับ ก็ต้องชำระหนี้ ประชากรของเราที่มี

เอกสารสิทธ์ิกี่เปอร์เซ็นต์ครับ นอกจากนั้นทีไ่ม่มีเอกสารสทิธ์ิ หากเราซื้ออุปกรณ์นี้มาใช้
เราก็ไม่มีเงินมาพัฒนาและที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เราก็ทำงานไม่ได้  และก็จะมีปัญหากับ
ประชากรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ทำงานไม่ได้ครับ ขอฝากประธานสภาฯถามไปยังฝ่าย
บริหารด้วยครับ 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านตรอีนันต์ ขัดสารครบั 
ประธานสภาฯ    
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในญัตตินี้กระผมยืนยันหลักการเดิมคือสนับสนุนครับ เมื่อเปรียบเทยีบแล้วก็เหมอืนการ

ซื้อเงินผ่อนดอกเบี้ยต่ำ หากเราผ่อนโดยตรงกับบริษัทที่จำหน่ายดอกเบี้ยสูงแน่นอน 
เหมือนเราไปกู ้เงินของพ่อเราเงินในครอบครัว คือสันนิบาตเทศบาล สนับสนุน
ช่วยเหลือเราอยู่แล้ว เมื่อเทียบกับการจ้างเหมาที่เราอนุมัติไปหมาดๆ แต่ละเส้นแต่ละ
หมู่บ้านแค่รอบเดียวหมดไปกี่แสนเกือบล้านครับ เงินสะสมก็หร่อยหรอแล้ว  ปีหน้า
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ต่อไปก็ไม่มีแล้ว ในเมื่อถนนเป็นลูกรังอยู่ก็ต้องเสียหายเพราะการใช้งาน งบอุดหนุนมา  
มีแต่รายจ่ายประจำ งบพัฒนางบลงทุนมีนิดเดียว ท่านจะทำอย่างไร ทอดผ้าป่าหรือ
เหนื่อยแน่นอนครับ บางสิ่งบางอย่างต้องเข้าใจบริบทเหมือนกันว่าหากเรามีเครื่องจักร
อยู่แล้ว หินคลุกกองอยู่เราจะจ้างรถแม็คโฮมาตักไปจุดที่เดือดร้อนบางครั้งแค่นิดเดียว
แค่สิบเมตรยี่สิบเมตรต้องการหินคลุกแค่สี่ถึงห้าลำก็สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนลุล่วงไป ถ้าจัดซื้อจัดจ้างมันเป็นไปได้ยากเป็นปัญหาในภาพรวมพี่น้องคงจะ
เข้าใจ ตอนนี้ลดลงมาแล้วจากสิบห้าล้านเหลือกึ่งเดียว ควรสนับสนุนให้ผ่านไป ปัญหา
ต่างๆผมบอกแล้วต้องแก้ไขปัญหาในปัจจุบันครับอนาคตค่อยแก้ไขกันไป ซื้อช้างไม่มี
ควานไม่มีเชือกเหล็กก็แล้วแต่ ถ้าบริหารไม่ได้ก็เอา จอบ เสียม บุ้งกี๋ คนละอันขนถมเอา
ครับ ยกตัวอย่างเกษตรกรสมัยนี้ที่ปลูกมันก็ดีที่ทำเยอะก็ใช้รถไถ สวนลำไยก็ใช้เครื่อง
ตัดหญ้าถ้าไม่มีตายแน่ครับ ยาก็แพง น้ำมันก็แพง จ้างก็ต้องบวกกำไรอยู่แล้ว ถ้าเรามี
รถเราทำเอง ถ้าเรามีรถมันจะเป็นประโยชน์ ใช่ว่าใช้ปีสองปีแล้วพัง ใช้ได้ย่ีสิบสามสิบปี
ถ้าเราดูแลให้ดี ฝากท่านสมาชิกพิจารณา ผมยืนตามหลักการเดิมครบัทา่นประธานครบั 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  ครับ 
ประธานสภาฯ    
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 จากญัตติรวบ 3 ญัตตินี้ จะมีในเรื่องของรถแม็คโฮ รถดั้ม รถไถ ขออนุญาตพูดง่ายๆ

ตามที่ท่านสุรพล ดวงจิต ได้ช้ีแจงมาว่าเราจะต้องผ่อนแต่ละปี ปีละหลายแสน แต่เมื่อ
สักครู่จากโครงการที่เราได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นจำนวนเงิน 878,600 บาท 
หากเรานำเงินจำนวนนี้ไปชำระเงินกู้ รายปีก็ยังเหลือ และก็ยังมีรถแม็คโฮ รถไถ  
เป็นของเทศบาลเราเอง พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนน้ำท่วมน้ำขังนำรถไถไปแก้ไข เป็นของ
เทศบาลเอาไปใช้งานได้เลยในหมู่บ้าน แต่ถ้าให้มาใช้งบก็ต้องมีกระบวนการต้องเสนอ
โครงการต้องพิจารณาต้องให้สภาอนุมัติ แบบไหนง่ายกว่ากันค่ะ ตอบโจทย์แก้ไขปัญหา
ได้รวดเร็วกว่ากัน หากอ่านดีๆเรื่องนี้ได้ส่งล่วงหน้ามาหลายวันแล้ว ทั้งรายงานการ
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมสภา ปกติก่อนน้ีที่เราประชุมก่อนหน้านี้จะเป็นใน
เรื ่องของขออนุญาตดำเนินการยื่นขอกู้แสดงว่ายังไม่แล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ  
แต่ในวันนี้เป็นขออนุมัติเห็นชอบให้กู้ เรียนถามท่านนายกว่าได้รับการอนุมัติแล้วหรือ
ยัง จากก่อนหน้านี้มีหลายหัวข้อมากกว่าน้ี แตวั่นน้ีเหลือแค่ 3 ข้อ เรียนถามไปยังท่าน
นายกค่ะ สองเรื ่องแล้วนะค่ะ ถ้าได้รับการอนุมัติมาแล้วและในวันนี ้ไม่ได้รับการ
เห็นชอบ โครงการยกเลิกไป เอกสารนี้เราไม่ได้ส่งแค่ในเทศบาล ผ่านกี่จุดถึงจังหวัด
หรือไม่ จังหวัดอนุมัติแล้วแต่เรามาบอกว่าไม่เอาแล้ว จะถูกมองเป็นเรื่องตลกแคไ่หน 
เทศบาลตำบลศรีวิชัยโครงการขอดำเนินการยากมากนำเข้าสภาสองสามรอบ  
ถกกันเรื่องความเดือดร้อนและการที่จะนำตัวนี ้มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวบ้าน ถกกันมาสองสามรอบ พอจะได้เรื่องแล้วค่ะ ขออนุมัติเห็นชอบได้แล้วค่ะ 
อยากจะให้อ่านรายงานการประชุมล่วงหน้ามากันด้วยค่ะ เรียนท่านประธานสภาฯด้วย
ค่ะ สิ่งนี้คิดว่าจะเป็นการแก้ปัญหาของชาวบ้านได้ดีเลย ถ้าปัญหาเล็กๆน้อยๆเรามี
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อุปกรณ์เป็นของเทศบาล สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ใช่ว่าชาวบ้านร้องเรียนมาเรา
เป็นผู้ประสานงานกว่าที่โครงการจะอนุมัติก็ใช้เวลานาน เรื่องกระบวนการทางราชการ
เราทราบดีว่ามีขั้นตอนกระบวนการที่จะต้องดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน ขอเป็นปาก
เสียงจากประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ทันท่วงที ตรงนี้เป็นส่วน
สำคัญที่จะแก้ปัญหาของชาวบ้านได้ไม่ว่าเรื่องถนนหนทาง เรื่องการขุดบ่อน้ำ สระน้ำ 
เพื่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลน เพราะปัญหาอันดับหนึ่งของเกษตรกรบ้านเราคือเรื่องน้ำ 
ขอฝากไปยังสมาชิกสภา ช่วยกันพิจารณาในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ค่ะ ขอบคุณค่ะ  

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านตรอีนันต์ ขัดสาร ครับ 
ประธานสภาฯ   
  
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขออนุญาตครับ ขอเพิ่มเติมสักเล็กน้อย ตามที่ท่านสมาชิกว่าอาจจะเบื่อหรืออย่างไร  

ที่เราพิจารณากันมาสามรอบแล้วก็ยังไม่ได้สักทีอาจจะน้อยใจ ทุกเรื่องราวตามที่ผม
กล่าวรายละเอียดเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไป ต้องมีการแก้ไขผมคิดว่าย่ิงเป็นการดีที่เราจะ
พิจารณากลั่นกรองหลายๆรอบเพื่อให้สะเด็ดน้ำ เป็นผลดีที่เราหารือกันบ่อยๆเห็น
บ่อยๆก็จะได้จดจำเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจะอนุมัติหรือไม่
อนุมัติ ลงมติหรือไม่ลงมตินั้น ไม่ใช่การขู่ผมขอฝากไว้ครับหากท่านใดไม่เห็นด้วยก็ขอ
ยับยั้งทางด้านโครงการหรือความเดือดร้อนที่เข้ามาด้วยในภายภาคหน้า ในเมื่อเราไม่
เห็นด้วยก็ต้องรองบปกติทำโครงการเข้ามาตามระเบียบตามเรื่องราวต่อไป ขอฝากไว้
ด้วยครับ 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านสรุพล ดวงจิตครบั 
ประธานสภาฯ    
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาทุกคนเป็นตัวแทนของ 

พี่น้องชาวบ้าน เราทุกคนเข้ามาต้องมาทำหน้าที ่ทุกอย่างเพื ่อให้โอกาสแก่พี ่น้อง
ชาวบ้าน บางคนพูดไม่ถูกหากเห็นชอบทุกโครงการต่อไปพี่น้องชาวบ้านเดือดร้อน
ขึ้นมาก็ต้องแบกหน้าเข้าไม่ต้องมายื่น ซึ่งไม่ใช่วิสัยการทำงานวิสัยทัศนต์้องเปิดกว้าง
อย่าแคบ และทำในสิ่งที่ถูกต้อง ที่อภิปรายไปเพราะว่าเราไม่มองแค่หน้าแข้งหัวเข่าตอ้ง
มองยาวๆ ผมได้พูดไปแล้วว่างบปกติ ตั้งไว้เมื่อปีก่อนห้าสิบกว่าล้านงบเข้าเท่าไหร่ 
ซึ่งไม่ถึงตามเป้าห้าสิบเก้าล้าน แล้วปีนี้เราต้ังลดลงไปอีกจะเข้ามาเท่าไหร่ นี้คือปัจจัยที่
เราต้องนำมาคิดว่าเราจะได้อะไรจากรัฐบาลมา อย่าลืมนะครับว่างบพัฒนาก็บอกอยู่
แล้วว่ามีแค่นี้เฉลี่ยแล้วล้านสามต่อปี3 ปีย้อนหลัง ถ้าเรานำไปใช้เหลือแค่สี่แสนแล้วมัน
จะพอใช้หรือ ต้องดูให้กว้างๆไม่ได้ตั ้งตัวเป็นศัตรูหรือตั ้งตนที่ว่าไม่เกี ่ยวข้องกับ
งบประมาณที่จะเอามาทำเกี่ยวกับความเดือนร้อนของชาวบ้านคือไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่ดีใน 
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การทำงาน ต่อไปท่านพูดก็ต้องคิดด้วยครับไม่ใช่ว่าเอาตัวรอดคนเดียวครับ เราทำงาน
เพื่อเป็นตัวแทนพี่น้องชาวบ้านเราต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ ก็ถูกที่ว่าบางอย่างนั้นพี่น้อง
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเราต้องทำแต่เราต้องดูว่าการเป็นสมาชิกกี่ปีวาระสี่ปีถ้า
หมดวาระไปแล้วก็จะเป็นการทิ้งภาระให้คนรุ่นหลัง คิดยาวๆว่า ใครก็ตามที่มาเป็นผู้นำ
อาจจะมีวิสัยทัศน์การทำงานที่ดี อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรอื่นสามารถเอื้อดึง
งบมาจากองค์กรอื่นมาเอื้อต่อเรา ทุกวันนี้หากเราไม่มีงบประมาณจากหน่วยงานนอก
เราก็จอด ต่อไปแน่ใจหรือว่าเราจะได้งบประมาณจากหน่วยงานนอกมา ซึ ่งแต่ละ
หน่วยงานก็เหนื่อยเช่นกัน เพราะงบประมาณที่ได้มาน้อยลงลูกเยอะต้องแบ่งคนละเล็ก
ละน้อย ต่อไปหากท่านใดจะอภิปรายก็ขอให้พูดในหลักการสักหน่อย ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านตรอีนันต์ ขัดสารครบั 
ประธานสภาฯ   
  
นายตรีอนันต์ ขัดสาร ขออนุญาตประธานสภาฯครับ กระผมถูกพาดพิงครับกระผมไม่ใช่คนใจแคบครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผมใจกว้างสำหรับพี่น้องชาวบ้านตำบลศรีวิชัยทุกท่าน ผมจะใจแคบสำหรับคนที่ไม่เห็น

ด้วย จะอายตัวเองที่จะแบกหน้าเข้ามา ในเมื่อเราไม่ซื้อเราไม่ออกเงินสมมติว่าไปกิน
ข้าวแล้วจะกินได้อย่างไรพูดกันตรงๆครับ พี่น้องชาวบ้านเดือดร้อนอย่างไรมาให้ผมทำ
โครงการได้ สำหรับคนๆนั้นที่ไม่ยกมือไม่เหน็ด้วยก็ต้องสำเหนียกคิดด้วยตัวของท่านเอง 
ใช่ว่าผมใจแคบในเมื่อท่านแคบจะยังไงครับในเมื่อท่านไม่เอาแล้วจะมาเอา  เวลาที่ดี
ท่านเอาเวลาที่ไม่ดีท่านไม่เอา ฝากคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกเป็นตัวแทนพี่น้องชาวบ้าน 
ท่านออกเสียงไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่ แต่งดออกเสียงตลอดเช็คในรายงานการประชุมได้เลย
ครับ กลัวแต่ความผิดหรืออย่างไรผมก็ไม่เข้าใจ ไม่เคยยกมือเห็นด้วย ไม่เคยยกมือไม่
เห็นด้วย ส่วนมากงดออกเสียงตลอด ฝากท่านประธานสภาฯด้วยครับ 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านสีคำ  พ่อแจ้ ครบั 
ประธานสภาฯ    
นายสีคำ  พ่อแจ้ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 จากที่ได้ฟังสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านอภิปรายตอบโต้กันไปมานั้น เป็นเรื่องธรรมดา 

เมื่อเราเข้ามาแล้ว กินข้าวช้อนอาจกระทบบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ผมดูแล้วว่าการยกมือ
การเห็นชอบที่ท่านกล่าวว่าเข้ามาแล้วจะมาทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องเต็มที่ในสภา ท่านบอก
ว่าจะมาดูแลงบประมาณ ดูแลเทศบัญญัติ ให้พ่อแม่พี่น้องในตำบลศรีวิชัยของเรา ใช่ว่า
เวลาที่ให้ยกมือเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ข้อบัญญัติที่ผมได้เสนอ
เรื่องถนนหนทาง ข้อที่ 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5 ผ่านไปเมื่อสักครู่ ผ่านไป 7 เสียงที่ให้
ความเห็นชอบ ที่ไม่ให้ความเห็นชอบอีกประมาณ 2-3 เสียง และงดออกเสียง เราต้ัง
ประเด็นไว้จดไว้ทุกครั้งว่าใครเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ใช่ว่าท่านบอกว่าเห็นชอบแล้ว
เวลาที่ลงมติมีครับว่าใครยกมือไม่ยกมอื ท่านบอกว่าอยากจะทำงานให้ชาวบ้าน ถ้ามีรถ
แม็คโฮชาวเกษตรชาวสวนไม่ได้รับผลประโยชน์ ไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างไรครับ  
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เมื ่อสักครู่มีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่ามีลูกรังหินคลุกในเทศบาลชาวบ้านเดือดร้อน
ต้องการสักลำ จะเอาอะไรตักช่วยกันตักก็ไม่ได้ครับ บ้านเมืองตอนนี้ต้องเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อย ๆ  ใช่ว่าจะรอแบบเดิม ๆ  รอแต่ว่าข้างหน้าจะได้มารับผิดชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ 
เราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำเท่าที่เราจะทำได้ พ่อแม่พี่น้องที่ได้ฟังอยู่ช่วยกันพิจารณา
ด้วยครับว่าเราจะเดินหน้าให้ศรีวิชัยเป็นอย่างไร ผมขอฝากท่านประธานสภาฯไปยัง
สมาชิกด้วยครับ ช่วยกันครับเพื่อชาวบ้านเราครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเปน็ญาติพี่น้องเรา
ในเขต 1 เขต 2 ที่ได้รับใช้ ผมขอยืนยันผมเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านนิชสัน เดชะอปุ ครับ 
ประธานสภาฯ    
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ การเห็นชอบไม่เห็นชอบสิทธิของแต่ละบุคคล ใช่ว่าจะมาจับมือใครยกได้เป็นการ

ตัดสินใจ เป็นตัวแทนพี่น้องชาวบ้านแต่ละบุคคล อย่ากล่าวว่ากันว่ายกมือไม่ยกมือมัน
ไร้ยางอายครับ เพราะคุณลองดูอย่างไม้สัก ไม้สักเราจะนำไปทำอะไร นำไปทำเสี้ยนทำ
ไม้ช้อน ไม้แกะสลัก มองต่างมุมแต่ละความคิดแล้วแต่ท่าน ใช่ว่าใครไม่เห็นชอบหมาย
หัวไว้ เป็นสภาส่วนรวม สภาครอบครัวครับ ที่เข้ามา 12 ท่านนี้มีสิทธิเท่าเทียมกัน  
มาจากพี่น้องชาวบ้านเหมือนกัน ใครจะยกมือใครจะมาบอกให้ยกมือใครจะออกเสียง
เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากพี่น้องชาวบ้านแล้วแต่พี่น้องชาวบ้าน 
จะเห็นชอบในสมัยหน้าต่อไป อันไหนดีหรือไม่ดี อันไหนเหรียญห้าอันไหนเหรียญสิบ 
ก็ทราบกันอยู่ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านสีคำ  พ่อแจ้ ครบั 
ประธานสภาฯ    
นายสีคำ  พ่อแจ้ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่กระผมพูดไปนั้น ผมก็ไม่ได้จับมือท่านยกมือครับ ประธานสภาเป็นคนบอกว่าใคร

เห็นชอบไม่เห็นชอบครับ ผมไม่ได้บอกว่าผมจับมือท่านยกขึ้นครับ ท่านกล่าวว่าเหรียญ
ห้าเหรียญบาท ผมไม่รู้ว่าอันไหนเหรียญห้าเหรียญบาท เป็นอย่างไรครับ ท่านเป็น
เหรียญห้าผมเป็นเหรียญบาทหรือครับ ผมก็ยังไม่รู้ครับ ในสภาความจริงเป็นแบบนี้ผม
ก็พูดไปตามนี้ ใช่ว่าผมบอกว่าคุณต้องยกให้คุณยกไม่ใช่เลยครับ ประธานสภาเป็นคนสัง่
ครับ ผมขอประท้วงครับท่านประธาน 

นายสงัด  ชยัแสน ขอบคุณครับ พยายามอย่านอกประเด็น ให้ใช้เหตุผลต่อกันครับ ทุกอย่างมีเหตุมผีล 
ประธานสภาฯ เห็นด้วยเพราะอะไร ไม่เห็นด้วยเพราะอะไร ซึ่งก็เป็นสิทธิ อยากให้แต่ละท่านนั้นถ้อยที

ถ้อยอาศัยเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครับ เรียนเชิญสุรพล ดวงจิตครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กรณียกมือนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคล และแต่ละคนคงวินิจฉัยเองได้ว่าสิ่งใดถูกหรือผิด 

และหากท่านอ่านระเบียบแล้วในการลงมติ หากลงมติเห็นชอบ 1 คน และ 11 คน  
งดออกเสียง มตินั้นใช้ไดส้ามารถนำไปทำงานได้ครับ ที่อื่นก็ไม่เห็นมองในแง่มมุนี้ไมต่อ้ง 
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มองกันว่าทำไมถึงงดออกเสียง ในเมื่อชนะแล้วก็เป็นมติที่นำไปใช้ได้ ไม่ใช่ว่าหลายๆ 
คนบอกว่าเห็นแก่ตัว แจ้งว่าอ่านระเบียบให้ดีเป็นสิทธิของบุคคล ใช่ว่ามาบังคับกนัได้ 
ใครจะยกไม่ยกก็เรื่องของเขา อยู่ในสมองของเขาอยู่ในความคิดของเขา ขออนุญาตใน
ส่วนน้ีไม่ต้องพูดพาดพิงกันแล้ว ไม่ต้องอาฆาตมาดร้ายกันแล้ว เพราะการประชุมก็คือ
การประชุม ในการประชุมในเนื้อหาอาจจะมีบ้างเมื่อความคิดไม่ตรงกัน แต่เราทกุคน
คือสมาชิกที่พี่น้องชาวบ้านเลือกมา ทุกคนก็จะทำเพื่อพี่น้องชาวบ้าน ดังนั้นหลายๆ
ประเด็นควรจะตัดออกจากสมองบา้ง ไม่ต้องมาตอกย้ำ เพราะฉะนั้นคิดว่าการอภิปราย
คงจะไม่มีอะไรแล้ว เพราะก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้ว 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  ครับ 
ประธานสภาฯ 
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เมื่อสักครู่ยังไม่ได้คำตอบเลยค่ะ ที่ฝากท่านประธานเรียนถึงท่านนายกถึงคำตอบและ

อีกเรื่องหนึ่งคือขอให้ประธานสภาควบคุมความเรียบร้อยภายในสภาด้วยค่ะ เรื่องเล็กๆ
เรื่องยกมือไม่มีใครสามารถจับมือใครยกข้ึนได้ค่ะ ขอให้สั้นๆ ไม่ต้องเป็นประเด็นยาวๆ 
ขอบคุณค่ะ 

นายสงัด  ชยัแสน เมื่อมที่านสมาชิกยกมือตลอด กระผมก็คงต้องให้โอกาสไดอ้ภิปราย ซึ่งการประชุมนี้ทกุ  
ประธานสภาฯ  ท่านรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้ว ผมก็ไม่อยากจะใช้อำนาจตรงนี้ เราพี่น้องกันทั้งนั้นครับ  พูดกัน

ด้วยเหตุผล เพราะฉะนั้นคิดว่าคงไม่ถึงข้ันรุนแรงอาฆาตบาดหมางครับ เรียนเชิญท่าน
ตรีอนันต์ ขัดสารครับ  

นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมเล็กน้อย กระผมไม่ได้บังคับความคิดเห็นของทุกท่านว่าใครจะ

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ในเมื่อท่านตัดสินใจอย่างไรแล้วท่านก็ต้องรับกรรมนั้นไปด้วย
ต้องพึงระลึก แต่ในเมื่อท่านบอกว่าไม่มีผลในการงดออกเสียง มีผลครับเพราะมันผ่าน
แล้ว งดออกเสียงมันหมายถึงปัดความรับผิดชอบ เวลาดีท่านเอาเวลาไม่ดทีา่นผลักให้
พ้นตัวเอง ปัดไฟออกจากขา ไม่ถูกต้องครับ การงดออกเสียงผมว่ามีผลอยู่นะครับ  
และผมไม่ได้บังคับให้ใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ไม่ได้จับมือใครยกแต่ที่พูดไปในวันนี้
อาจจะรุนแรงไปสักหน่อยว่ากรรมใดใครทำอย่างไรเมื่อไม่ยกไม่เห็นด้วยก็คือไม่เอา  
ต้องรับผลของกรรมนั้นด้วย ใช่ว่าผมไปบังคับท่านให้ท่านยกมือไม่ยกมือ ทุกท่านมี
เกียรติเท่าเทียมกันหมด หนึ่งเสียงเช่นเดียวกัน ขอบคุณท่านประธานครับ 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านนายกช้ีแจงตามที่ท่านสมาชิกสอบถามครับ  
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้ว นำเรียนว่ามีการพูดในเรื่องที่ไม่เหมาะสมใน

สภาแห่งนี้ครับ ท่านประธานปล่อยให้มีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม คำว่าไร้ยางอายบ้าง 
หมายหัวบ้าง เหรียญห้าเหรียญบาทบ้าง การทิ้งภาระบ้าง ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไร กระผม 
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ขอให้ประธานสภาพิจารณาเรื่องของจริยธรรมตามประมวลของสมาชิกสภา ซึ่งผมจะ
ยื่นหนังสือต่อท่านให้ท่านตรวจสอบประมวลจริยธรรม ส่วนเรื่องแรกตอบเรื่องแรก
ตามที่สมาชิกบอกว่าไม่มีสถานที่ทำผมจะเร่งขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ซึ่งพี่น้องชาวบา้น
เราส่วนใหญ่มีพื้นที่ผาหมื่นใช่ทั้งนั้นเลยครับ แต่มีสมุดเขียวอยู่จะเร่งขอใช้พื้นที่ป่า    
ทั้งโซนแม่จ๋อง โซนแม่ป้อกใน โซนบ้านปาง หมู่ 1 ข้ึนทางดอยไปถึงแม่ป้อกใน รวมถึง
ดอยห้วยแม่ลอง บ้านแม่อีไฮ แม่อมป๊าก เยอะมากครับ ต้องเร่งขอใช้พื้นที่ป่า เพราะผม
จะดำเนินการตามระเบียบ ซึ่งมีปัญหาคือเรามีแค่จอบกับเสียมเวลาที่ชาวบ้านมาขอให้
ไปช่วยเหลือเครื ่องมือไม่มีเลยครับ ที ่อื ่นเขามีหมดครับ ใช่ว่าเราเป็นแห่งแรกที่
ดำเนินการขอซื้อรถขุดตีนตะขาบ บางท่านบอกว่าเกินศักยภาพหรือเปลา่ แต่ผมทำตาม
แผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจซึ ่งเขียนไว้กฎหมายระบุไว้ นำเร ียนท่าน
ประธานสภาไปยังสมาชิกด้วยครับ ในส่วนนีท้ี่ว่าปรับลดปรับเปลี่ยนเป็นไปตามจังหวัด 
ซึ่งทางจังหวัดบอกให้ทำแบบนี้ก็ทำตามจังหวัดบอก ลดปรับวงเงินมาซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ของการกู้ซึ่งคำนึงถึงเรื่องของวินัยการเงินการคลัง จากสิบห้าล้านซึ่งเราเหว่ียง
แหไป งบปรับลงแล้วเหลือเจ็ดล้านห้า ในมือของท่านขอให้ดูประมวลจริยธรรมผมจะ
สอบจะให้เป็นไปตามกฎหมายหลายๆเรื่องขอให้ท่านไปศึกษาครับ และเวลาที่ท่านมา
ประชุมขอให้ท่านอ่านระเบียบที่แจกให้ด้วยครับ ใช่ว่าท่านจะมาตีรวน เขียนอีกอย่าง
กล่าวอีกอย่างครับ ทำให้การประชุมล่าช้า วกวน เวียนไปเวียนมา ซึ่งมันคือเรื่องเดิม 
ท่านก็รู ้ว่าคือเรื ่องเดิม แต่วกวนไปมา ผมดูที ่เจตนา ทุกท่านในที่นี้ทราบดี พี ่น้อง
ชาวบ้านรับฟังอยู่ ทราบดีว่าใครมีเจตนาอย่างไร ภาษากฎหมายดูที่เจตนาครับ กระผม
ไม่ได้กล่าวหาใคร ไม่ได้ระบุชื่อครับ ส่วนเรื่องที่เราจะต้องมีการปรับปรุงลำน้ำลี้ตลอด
สาย ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเลยครับ ผมไปหูร้อนครับ บอกนาหนึ่งไร่
ตอนนี้เหลือไม่ถึงหนึ ่งงาน หลายที่หลายจุดพังทลายเสียหาย รวมถึงลำห้วยต่างๆ  
ซึ่งยาวมาก ที่เราต้องขุด ตั้งแต่อ่างเด่นป่าเกี๊ยะ อ่างแม่อีไฮขุดไม่ไหวแล้ว อ่างแมจ่๋อง 
อ่างแม่ป้อกใน อ่างแม่อมป๊าก รวมถึงอ่างขนมครก ที่เราจะต้องแก้ไขให้พี่น้องชาวบ้าน
ได้มีน้ำใช้เพื ่อการเกษตร ซึ ่งตรงนี ้ผมยืนยันว่าจะไม่ทิ้งภาระไว้ให้ใครแน่นอนครับ 
เพื่อให้เป็นระบบระเบียบ และความจริงแล้วอยากจะให้ถอนคำว่าทิ้งภาระ แต่ก็ไม่
เป็นไรครับ ผมรับได้สีทนได้อยู่ครับ ส่วนเรื่องการดำเนินการเป็นไปตามแผน ในเมื่อ
จังหวัดอนุมัติมาแล้ว ก็ทำตามจังหวัดคือให้ปรับลด ตอนที่ท่านอนุมัติคือสิบห้าล้าน 
กระผมจะมาปรับลดเองไม่ได้ต้องมาขอเข้าสู่สภาเพื่อปรับลด หากผมมีอำนาจในการ
ปรับลดเองผมไม่นำเข้าสภาครับ คงปรับลดเองแล้วครับ ในวันนี้ก็ต้องมาหารือเพื่อให้
ตกผลึก พูดให้เข้าใจง่ายคือให้สะเด็ดน้ำ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสว่นรวมของพีน่อ้ง
ประชาชน ตามที่เราได้เข้ามาแก้ไขปัญหา ผมในฐานะผู้ที่เข้ามาระยะสั้นๆ ตอนนี้ก็ผ่าน
ไปสิบสามเดือนกว่า ซึ่งท่านก็เข้ามาทำหน้าที่ของสมาชิกสภา ผมก็ทำหน้าที่ผู้บริหาร มี
เป้าหมายเดียวกันคือเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้านและให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง ที่ผ่านมาผมทำตามระบบระเบียบ หากวันใดผมทำนอกเหนือจากกฎหมาย  
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ผมพร้อมที่จะลาออก ย้ำครับ หากผมผิดผมก็พร้อมลาออก แต่หากท่านผิดท่านก็ต้อง
ลาออกเช่นกัน ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว ซึ่งก็เป็นเรื่องเดิม ญัตติทั้ง 3 ญัตติ ตามที่เราได้มีความ 
ประธานสภาฯ เห็นชอบที่จะพิจารณารวดเดียวทั้ง 3 ญัตติ กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 ถ้าเห็นว่าทั้ง 3 ญัตติ คือ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จัดซื้อ

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย 
 ญัตติแรก จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 4,733,๐๐๐ บาท 
 ญัตติที่สอง จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า พร้อม

อุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 ชุด ใช้งบประมาณ 727,500 บาท 
 ญัตติที่สาม จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 

2,126,๐๐๐ บาท 
 หากท่านสมาชิกเห็นว่าญัตติทั้ง 3 ญัตตินี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้อง หากสมาชิก

ท่านใดเห็นชอบขอมติในที่ประชุมครับ เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิก และผูเ้ข้าร่วม 
เลขานุการสภาฯ ประชุมทุกท่านค่ะ ญัตติที่ 23-25/2564 มีการออกเสียงดงันี้ 
 เห็นชอบ จำนวน 6 เสียง 

1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  6  เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
3) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
4) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
งดออกเสียง จำนวน -  คน 
- 
 

นายสงัด ชัยแสน เมื่อมตทิี่ประชุมเสียงลงมติเท่ากัน ผมขอใช้สทิธิตามระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัตสิภา  
ประธานสภาฯ ท้องถ่ิน หมวด ๖ การลงมติ ข้อ ๘๖ ผมขอใช้สทิธิไม่เห็นด้วยกับญัตติทัง้ 3 ญัตตินี้ครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการกู้เงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล  
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4.13 (ญัตต ิท ี ่  26/2565) ญัตต ิอน ุม ัต ิแก ้ไขเปล ี ่ยนแปลงรายการก ันเงิน
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
แผนงานเคหะ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านใหม่
สวรรค์ หมู่ท่ี 11 งบประมาณตั้งไว้ 464,700 บาท 

 
 
นายสงัด ชัยแสน 4.13 (ญัตติที่ 26/2565) ญัตติอนมุัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีที่ยงัไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแผนงานเคหะ 

โครงการปรับปรงุถนนสายบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 เช่ือมบ้านใหม่สวรรค์ หมูท่ี่ 11 
งบประมาณตัง้ไว้ 464,700 บาท เชิญท่านนายเทศมนตรฯีนำเรียนต่อทีป่ระชุมครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ญัตติที่ 16/2565 พิจารณาขอ 
นายกเทศมนตรีฯ อนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งได้กันเงินไว้เพื่อจะนำไปปรับปรุงถนนสาย
หมู่ 11 กับหมู่ 4 ซึ่งได้สำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขั้นตอนที่เราขออนุญาตในการ
ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ในเขตป่า จึงมีความจำเป็นปรับเปลี่ยน
เพราะกันเงินเหลื่อมปี ปรับเปลี่ยนมาทำถนนวัตถุประสงค์เดิมคือหมู่ 4 หมู่ 11 ครับ 
ขอนำเรียนสภาได้พิจารณาครับ 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านพุทธิ นะมา ครบั  
ประธานสภาฯ  
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่จะปรับย้ายโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้วเมื่อปีก่อน แต่ไม่

สามารถทำได้ ทั้งนี้โดยเฉพาะชาวบ้าน หมู่ 4 มีความหวังว่าจะได้โครงการ  ชาวบ้านได้
ตอกย้ำมาที่กระผมว่าทำไมโครงการถึงทำไม่ได้ เป็นเพราะพวกท่านหรือไม่ ผมก็ได้ตอบ
ไปว่าผมได้อนุมติไปแล้ว ก็ไม่ทราบเช่นกันว่ามีผู้ใดบอกว่าทำไม่ได้ แต่ถ้าหากท่านช้ีแจง
ว่าทำไม่ได้เพราะติดเขตป่า แบบนี้เข้าใจง่ายครับ แต่ก่อนหน้านั้น ผมไม่ได้พูดย้อนหลัง
นะครับ เพราะชาวบ้านมีความขุ่นเคืองสมาชิกว่าไม่ใช่เพราะป่า สมาชิกหลายท่านสมัย
ที่ผ่านก็ถามว่าที่ทำไม่ได้เพราะไอ่โม่ง แต่มาถึงตอนนี้ทำไม่ได้เพราะติดเขตป่า ดังนั้นขอ
ตัดเรื่องที่กล่าวมาเมื่อสักครู ่ไม่อยากพูดซำ้ครับ จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบยังไม่ขอพดู 
หารือกันก่อน เพราะไม่เป็นไปตามที่พี่น้องชาวบ้านตั้งความหวัง และการที่ไม่เข้าไปทำ
ก่อนหน้านี ้พูดกับชาวบ้านไม่เคลียร์และทำให้สมาชิกหลายท่านถูกมองว่าอนุมัติ
งบประมาณไปแล้ว อยากจะทำแต่เพราะอีกพวกหนึ่งจ้องจะเล่นงาน ผมก็ไม่รู้ ในการ
ประชุมสภาที่ผ่านมามีสมาชิกถามว่าหาเจอตัวหรือยัง ว่าใครขัดขวาง แต่มาถึงบัดนี้มัน
ไม่ใช่ เป็นเพราะติดป่า ทำไมท่านไม่พูดแบบนี้ตั้งแต่แรกครับ ว่าติดป่าทำไม่ได้ก็ไม่ทำ 
ทำให้พี่น้องชาวบ้านขุ่นเคืองว่าเลือกสมาชิกเข้ามาทำงานแล้วมาขัดขวางกัน ผมก็ไม่
ทราบเอาข่าวมาจากไหน มาพูดกระทบกระทั่งกระแหนะกระแหนว่าเลือกไปแล้วจะ
ทำงานก็มาขัดขวาง จริงๆแล้วอนุมัติไปแล้วแต่มันทำไม่ได้ทำไมไม่พูดว่ามันทำไม่ได้มัน 
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ติดเขตป่า แต่ตอนก่อนนั้นไม่ได้พูดแบบนี้ จึงทำให้ผมไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่  
มีหลายเรื่องที่จะพูดพี่น้องชาวบ้านฝากถามแต่ยังไม่ถึงวาระอื่นๆ ในส่วนน้ีผมก็พอแค่นี้
ก่อน ขอบคุณครับ  

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านสรุพล ดวงจิต ครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอสนับสนุนตามที่ท่านพุทธิ นะมา ที่พูดไปเมื่อสักครู่ ว่าไดช้ี้แจงไปแล้วเพื่อให้

เข้าใจ และในการอนุมัตินั้น ผมก็ยังให้ระบุว่าเห็นชอบให้ดำเนินการตามระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นนี้เป็นการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินซึ่ง
เป็นการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 64 มาใช้ในปีงบประมาณ 65 ก่อนอื่นกระผมขอ
อนุญาตเรียนถามผู้รู้ว่าในการกันเงินแล้วสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินได้
หรือไม่ ขอคำตอบในส่วนน้ีก่อนที่จะหารือครับ 

นายสงัด  ชยัแสน เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ  
ประธานสภาฯ  
นางสาวพริ้มเพรา สรรณภิละ  ตามอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
เลขานุการสภาฯ เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ดินและสิ ่งก ่อสร้ าง ยังมิได้ก่อหนี ้ผ ูกพัน แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่
ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดจะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ประเด็นนี้กันเงินไว้แล้วระเบียบต่างๆถูกต้อง หากถูกต้อง และพี่น้องชาวบ้านได้

ประโยชน์ หมู่ที่ 11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งใช้งบประมาณเท่าเดิม ถ้างบไม่ขัดต่อ
ระเบียบกฎหมายสามารถดำเนินการได้ เพราะฉะนั้นในการขอมติหากเห็นชอบให้
ดำเนินการได้ ขออนุญาตเพิ่มคำว่าทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการที่น่าจะเหมาะสมเพราะว่าพี่น้องชาวบ้านมีความต้องการ 
แต่สภาก็ทราบดีว่าหากเราตีความระเบียบไม่ชัดเจน จะกระทบต่อสภา ดังนั้นในการขอ
มติให้เพิ่มทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณครับ 



๓๗ 
 

นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านตรอีนันต ์ ขัดสาร ครับ  
ประธานสภาฯ  
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เกี่ยวกับถนนเส้นนี้ ตามที่สุรพล ดวงจิต กล่าว เป็นถนนสายหมู่ 11 พื้นที่การเกษตร

เกือบถึงหมู ่ 4 ห้วยไคร้ ห้วยทราย ทั ้งนี้เมื ่อโยกมาโครงการก็ต้องทำในหมู่ 11  
เพื่อความเหมาะสม เพราะที่ผ่านมา หมู่ 11 ไม่ได้รับโครงการใดๆ ในภาพรวม ฝาก
แจ้งพี่น้องหมู่ 11 ตามที่บางท่านไม่เห็นชอบต้องการให้ทำตามแผนพัฒนา อันดับ 1 มี
การประชาคมกันที่จะนำลงซอยบ้านลุงหนิ่วนั้นก็จำเปน็ แต่ด้วยพื้นที่แคบ ไม่เหมาะสม
กับงบประมาณ พอดีว่างบประมาณที่จะทำโครงการมีจำนวนมากจึงนำไปทำถนนเสน้
ดังกล่าวเพื่อให้พอดี เส้นทางบ้านลุงหนิ่วท่านนายกรับปากแล้วว่าจะทำต่อไป เพราะ
เป็นถนนเส้นหลักมีผู้ใช้เส้นทางจำนวนมาก ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนสภาก็สนับสนุนให้
ผู้บริหารดำเนินการ ผู้บริหารถามความคิดเห็นผมก็บอกว่าเส้นนี้ เป็นเส้นทางหลักรถ
การค้าขาย รถคนต่างพื้นที่ สามารถขับวนออกได้ เหมาะสมมีผู้ใช้เส้นทางมากกว่า
สำคัญกว่าสายรอง ฝากช้ีแจงให้ชาวบ้าน หมู่ 11 เข้าใจด้วยครับ พี่น้องหมู่ 4 ก็อย่าพึ่ง
น้อยใจครับ จะมีไอ่โม่งหรือไม่มีความจริงก็จะปรากฏเองครับ กรรมใดใครก่อกรรมนั้น
ต้องตามสนองครับ รู้อยู่แก่ใจว่าใครทำอะไร ทุกวันน้ีมีหลายเรื่องที่ร้องกันมา ไม่ว่าจะ
เป็นเรื ่องหินคลุก ยังไม่จบ ปปช.ยังเข้ามาตรวจ ตรงนี้ผมไม่เกี่ยวข้อง แต่เกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารทำงานยากข้ึนไปอีกครับ พี่น้องชาวบ้านก็ได้รับผลประโยชน์น้อยลง 
เป็นเรื่องการเมืองหรือเรื ่องผลประโยชน์ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ผมเข้ามาเพื่อ
ประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้านเพียงอย่างเดียวครับ ถ้าไม่มีเหตุก็ไม่เป็นแบบนี้ครับ แม้แต่
มติที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ ขอเท้าความสักนิด หากท่านไม่ล็อบบี้กันมาก่อนก็ไม่เป็นเชน่น้ี 
ทุกท่านเข้าใจดีทุกเหตุทุกผลครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ขอให้ท่านสมาชิกอภิปรายในประเด็น ตามวาระครบั  
ประธานสภาฯ  
นายตรีอนันต์ ขัดสาร ขออภัยครับ เนื่องจากไม่ใช่วาระอื่นๆ แต่กระผมอยากจะตอบเรื่องไอ่โม่ง ประเด็นของ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 หมู่ 4 ที่ว่าทำไม่ได้ ตามที่ได้ไปสำรวจในครั้งแรก แต่ตามประเด็นนี้กระผมเหน็ด้วยครบั 
นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านนิชสัน เดชะอปุ ครับ  
ประธานสภาฯ  
นายนิชสัน เดชะอุป กระผมขอประท้วงท่านประธานสภาฯครับ เนื่องจากเมื่อสักครู่มีสมาชิกออกนอกลู่ 
รองประธานสภาฯ ครับ 
นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านสีคำ  พ่อแจ้ ครบั  
ประธานสภาฯ  
นายสีคำ พ่อแจ้ ขออนุญาตครับ ขออนุญาตพักรับประทานอาหารกลางวัน เพราะวาระอื่นๆ ใช้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เวลานานพอสมควร ครับ 
 
 



๓๘ 
 

 
นายสงัด  ชยัแสน ดำเนินการในญัตตินี้ให้เสรจ็เรียบร้อย แล้วจงึพักรับประทานอาหารกลางวัน  
ประธานสภาฯ ญัตติท ี ่  26/2565 ญัตติอนุม ัต ิแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายการกันเง ินงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแผนงานเคหะ
 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแม่ป้อกใน หมู ่ที่ 4 เชื ่อมบ้านใหม่สวรรค์ หมู ่ที่ 11 
 งบประมาณตั้งไว้ 464,700 บาท หากสมาชิกเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้าน 
นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญท่านสรุพล ดวงจิต ครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เห็นชอบให้ดำเนินการได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติและข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ขอบคุณครับ 
นายสงัด  ชัยแสน หากสมาชิกเห็นว่าญัตตินี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหา 
ประธานสภาฯ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอมติที่ประชุมครับ 

 เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 คน 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายการกันเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีที ่ย ังไม่ได้ก ่อหนี ้ผ ูกพันแผนงานเคหะ 
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแม่ป้อกใน หมู่ท่ี 4 เชื่อมบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ท่ี 11 
งบประมาณตั ้งไว ้  464,700 บาท ทั ้งน ี ้ ให ้ดำเน ินการได้ตามระเบียบและ 
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 



๓๙ 
 

นายสงัด  ชยัแสน สำหรับช่วงเช้าน้ีดำเนินการถึงระเบียบวาระที่ 4  ข้อ 4.13 ซึ่งขณะนี้ก็ได้ล่วงเลยเวลา 
ประธานสภาฯ มาพอสมควรแล้ว และยังคงเหลือวาระที่อื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการต่อให้เสร็จ ในช่วงเช้าน้ีก็

อภิปรายกันอย่างเข้มข้น ซึ ่งสมาชิกบางท่านก็ได้มีการใช้ถ้อยค้ำที ่ไม่ค่อยเหมาะสม 
อาจจะเกิดอารมณ์บ้างเล็กน้อย กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นผู้
ควบคุมการประชุมสภาในวันนี ้ กระผมขอร้องให้ท่านนิชสัน เดชะอุป ถอนคำพูด  
ที่ได้กล่าวคำว่าเหรียญห้าเหรียญสิบ เนื่องจากคำพูดนี้อาจทำให้ผู้ที่รับฟังเข้าใจเป็นอย่าง
อื่นครับ เชิญครับ 

นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ กระผมขอถอนคำพูดครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ขอบคุณท่านนิชสัน เดชะอุป ครบั และกระผมขอเรียนเชิญท่านสุรพล ดวงจิต  
ประธานสภาฯ ถอนคำพูดครับ 
นายสุรพล  ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอถอนคำพูดที่ได้กล่าวคำว่า ทิ้งภาระ ความจริงคำนี้เป็นภาษาล้านนาคำว่า 

“ละข้ีห่า” ผมเป็นคนล้านนา ขอถอนคำพูดครับ 
นายสงัด  ชยัแสน การประชุมในช่วงเช้าน้ีจะยุติเพียงเท่านี้ เพือ่พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ประธานสภาฯ เวลา 13.30 น. พร้อมกัน ณ ที่ประชุมแห่งนี้ เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมในระเบียบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ครับ 
 
เวลา 12.50–13.30 น.   -พักรับประทานอาหารกลางวัน- 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 ไดเวลาเริ่มการประชุม (ชวงหลัง) เลขานุการสภาฯ ไดตรวจสอบวาสมาชิกสภาฯ  
ไดเขาน่ังประจําที่ครบองคประชุม จึงเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยดําเนินการ
ตามระเบียบวาระตอไป  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสงัด ชัยแสน กลับเข้าสู่การประชุมรอบบ่ายครับ การประชุมดำเนินการมาถึงระเบียบวาระที่ 5  
ประธานสภาฯ เรื่องอื่นๆ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
  เรียนเชิญท่านว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช 
ว่าท่ีร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านค่ะ ดิฉันขอเสนอให้ติดแอร์ห้องประชุมค่ะ จะได้มีบรรยากาศเย็นสบาย เพราะ

ที่นี่ก็เป็นหน้าตาของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นอำเภอ จังหวัด คนในชุมชนก็มาใช้บริการ
หอประชุมแห่งนี้ค่อนข้างบ่อย ได้ไปเยี่ยมเยียนที่อื่นก็ติดแอร์หมดแล้ว แทบจะไม่มีที่ใด
แล้วที่ไม่ติดแอร์ ฝากท่านประธานสภาฯนำเรียนไปยังท่านนายกทีมบริหารด้วยค่ะ 

นายสงัด ชัยแสน เห็นด้วยครับ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านสุรพล  ดวงจิต 
นายสุรพล  ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของวาระอื่น 2 เรื่อง  



๔๐ 
 

1)ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเรา ทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อมีการเลือกตั้งจะมี
การอบรมเพื ่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเมื ่อคร ั ้งก ่อนนั ้นเป็นการอบรมผ่าน
โปรแกรม Zoom มีการอบรมไปบางส่วน ซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นมีหลายเรื่องที่อยาก
ถามวิทยากร มีเรื่องคาใจก็ไม่สามารถถามได้ เนื่องจากมีเวลาที่จำกัดครับ เพราะฉะนั้น
ผมอยากถามว่าองค์กรต่างๆที่มีส่วนในการจัดอบรมแก่สมาชิกสภาเพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพ เพราะว่าหากมีการเข้าร่วมอบรมแล้วจะได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการ
ทำงาน 
2)เนื่องจากทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฝากมาว่าในส่วนของมูลนิธิพุทไธสวรรย์มีบุคคล
ไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเรือ่งที่ทำไม่ถูกต้อง ซึ่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าในส่วน
ของชมรมได้ช่วยกันดูแลในการทำมาต้ังแต่ต้นคงจะไม่ทำลายตัวเอง ที่ผมเป็นห่วงก็คือ
กลัวในส่วนของเรามีส่วนเกี ่ยวข้องตรงนี ้หรือไม่ หากเราเข้าไปมีส่วนเกี ่ยวข ้อง
ภาพลักษณ์ของสภาเทศบาลก็จะเสียหายในสายตาพี่น้องประชาชน เพราะบุคลากร
ของมูลนิธิพุทไธสวรรย์น้ันได้ทำงานเชิงประจักษ์ ซึ่งพี่น้องชาวบ้านก็ได้ให้ความยอมรับ
ในการทำงานของเด็กกลุ่มนี้ เรียกใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืน ตีหนึ่งตีสอง ช่วยแบ่งเบา
ภาระหลายส่วนงานด้วยกัน ไม่ใช่เฉพาะแค่ตำบลศรีวิชัย  แม้แต่บ้านโฮ่ง ดอยเต่า  
และอำเภอลี ้ท ั ้งอำเภอ และยังมีหลายๆตำบล อย่างเช่นนาทรายก็อยากจะทำ  
แต่ภาพลักษณ์นี้ออกมาจะไม่เหมาะสมจึงกลัวว่าในส่วนของสภาในส่วนของเทศบาลจะ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการร้องเรียน ไม่อยากจะให้มี ไม่อยากให้เรามีส่วนเกี่ยวข้องกบั
เหตุการณ์ เพราะภาพลักษณ์ขององค์กรเราจะเสียหาย ดังนั้นก็ฝากว่าช่วยกันรักษาซึ่ง
ชื่อเสียงขององค์กร ในการประชุมนั้นเราก็อาจจะมีบ้างในส่วนของความคิดเห็นที่ไม่
ตรงกันแต่เมื่อแล้วเสร็จเราก็มาปรับเข้าหากันเพื่อทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น ทั้งนี้ก็คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้งในการ
ทำงาน ขออนุญาตนำเรียนฝากถึงวาระอื่นๆ 2 เรื่อง ขอบคุณครับ 

นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านพุทธิ นะมา 
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 มีคำถามจากพี่น้องชาวบ้านฝากมาเช่นเคยครับ บางครั้งถูกระเบียบแต่ไม่ถูกใจพี่น้อง

ชาวบ้าน เช่น พี่น้องหมู่ 4 ได้ถามมาเกี่ยวกับถนนเหมือนเดิมครับ ถนนลาดยางมะตอย
หมู่ 3 ถึงหมู่ 4 ถามว่าต้ังงบประมาณเก้าล้านแปด ก็ไม่ทราบว่าชาวบ้านรู้มาจากไหน 
เงินที่เหลือจ่ายอยากจะวิงวอนผู้บริหารจัดซื้อจัดจ้างต่อโดยขอใช้เงินที่เหลือต่อจากจุด
ที่ทำเท่าที่งบประมาณคงเหลือจะได้หรือไม่ ผมในฐานะสมาชิกเมื่อพี่น้องชาวบ้านมี
ความต้องการเช่นน้ี จึงมานำเรียนสภา จะได้หรือไม่ได้นั้นอยู่ในดุลพินิจของฝ่ายบริหาร 
หรือฝ่ายบริหารมีความเหน็ว่าควรจะจัดซื้อจดัจ้างหรือขอใช้เงินสว่นน้ีไปทำที่อื่นก็อยู่ใน
ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร ผมในฐานะสมาชิกเมื่อพี่น้องชาวบ้านฝากมาถาม  ได้ความ
อย่างไรติดตามในอนาคต จะให้ได้มากน้อยเพียงใดผมก็ถามให้พี ่น้องชาวบ้านแล้ว  
อีกส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่ก็ไดพู้ดไปแล้ว การประชุมบางครั้งบางทีก็อาจจะไม่ถกูหูไปบ้าง 



๔๑ 
 

ตามที่ผมพูดในช่วงเช้าที่ผ่านมา พี่น้องชาวบ้านก็ถามหลายอย่างว่า เข้ามาหนึ่งปีกับ
สองเดือนแล้ว ก็เป็นเรื่องจริงครับ เวลาก็เดินเรื่อยๆ ไปทางไหนชาวบ้านบอกว่ามี
ปัญหากันจริงหรือไม่ ด้วยความเคารพ ในส่วนตัวจริงๆของผมแล้วไม่เคยมีปัญหาหรือ
ผิดใจกับใคร เรามาทำหน้าที่ พี่น้องชาวบ้านที่ฟังอยู่โปรดเข้าใจด้วยครับ การพูดจา
บางครั้งนั้น ผมเป็นคนพูดจาเสียงดัง พูดเบาก็เกรงว่าจะไม่ได้ยิน จะไม่ได้ยินทั่วถงึกัน 
ขอบอกผ่านไปยังพ่อแม่พี่น้องว่าผมไม่ได้มีอคติต่อใคร และอีกส่วนหนึ่งการถ่ายทอด 
ผมไม่ได้เป็นคนฟัง ผมเป็นคนพูด เวลาที่ท่านนายกพูดทำไมชัดถ้อยชัดคำดีมาก เวลาที่
ลุงพูดหรือหลายคนพูดทำไมเสียงขาดกระท่อนกระแท่น ผมไม่ได้เป็นคนฟัง ผมเป็นคน
พูด ท่านเป็นคนฟัง ผมก็ไม่ทราบ อาจจะเกี่ยวกับเครื่องส่งต่างๆหรือเปล่า มันจะเป็น
จริงอย่างที่พี่น้องชาวบ้านกล่าวหรือไม่นั้นก็ไม่สามารถรู้ได้ เพราะไม่ได้ฟัง ขอนำเรียน
ประธานสภาฯฝากไปยังพี่น้องชาวบ้านและสมาชิกผู้ทรงเกียรติด้วยครับ จริงๆแล้ว
ตั้งใจจะพูดหลายเรื่อง บางครั้งก็ไม่ได้จดไว้ก็อาจมีหลงลืมไปบ้าง เรื่องสุดท้าย พี่น้อง
ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเรียน ณ ที่แห่งนี้ เมื่อก่อนเรามปีระตู
ใหญ่อีกประตู มีทางเข้า ทางออก มีความสะดวก ตอนนี้รถเข้าทางเดียว ผมก็บอกว่าคง
เป็นช่วงโรคระบาดทำตามกฎของ สบค. ชาวบ้านถามว่าช่วงนี้โรคก็ได้ซาลงบ้างแล้ว  
ที่อื่นก็เปิดได้แล้ว ผมก็ได้บอกไปว่าจะไปนำเรยีนสภาและผู้บริหารเพื่อพิจารณา หรือว่า
มีเหตุผลใด ใครจะช้ีแจงชาวบ้านก็คงเข้าใจได้ตามนั้น ตามที่บอกพูดไปหลายเรื่องก็ลืม
ไปบ้าง  เมื่อสักครู่บอกว่าเป็นเรื่องสุดท้ายก็คงสุดท้ายจริงๆ ขอบคุณครับ 

นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ติดตามรับฟังครับ 

 ตามข้อบังคับที่ 92 การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื ่นต่อ
ประธานสภาท้องถ่ินโดยมีข้อความเป็นคำถามในข้อเท็จจริง 
 การตั้งกระทู้ถาม ข้อ 93 การตั้งกระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์
สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนเพราะ
เป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารท้องถ่ินจะต้องรีบช้ีแจงหรือดำเนินการโดยทันที 
 ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกสามครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะคำตอบ
ยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถ่ินอนุญาต 

  ผู้บริหารท้องถ่ินมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ ยังไม่ควรเปิด 
เผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้
ผู้บริหารท้องถ่ินแจ้งให้สภาท้องถ่ินทราบภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๙๕ 
 ผู้บริหารท้องถ่ินจะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาท้องถ่ินก็ได้ แต่ต้อง
ช้ีแจงเหตุผลในที่ประชุมสภาท้องถ่ิน 
 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้อ 90 กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
 
 



๔๒ 
 

(๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสีหรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 
(๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก 
(๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ช้ีแจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป 
(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นคำถามซ้ำกับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
(๕) เพื่อให้ออกความเห็น 
(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
(๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระสำคัญ 
(๘) เพื่อทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ 
 นำเรียนท่านประธานสภาฯเกี่ยวกับที่ท่านได้ตั้งกระทู้ถาม เรื่องที่ตอบได้คือเรื่อง
ประตู เนื่องจากไม่ได้ร้ายแรงอย่างใด ช่วงก่อนเป็นช่วงที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อเป็น
การรักษาการป้องกันโรค ณ วันนี้มีข่าวว่าจะปลดล็อกก็ยังไม่ปลดล็อก ก็อยากเปิด
ประตูเช่นกัน กีดขวางการจราจร เข้าออกยาก ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะปลดล็อกอย่างไร  
ขอนำเรียนท่านครับ ตอบเท่าที่ตอบได้ เรื่องอื่นนั้นผมได้ชี้แจงไปแล้วตามข้อบังคับ  
ขอตอบเรื่องเดียว เรื่องอื่นนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรา ส่วนเรื่องที่ท่านกล่าวว่าเราเกี่ยวขอ้ง
หรือไม่ ต้องถามจังหวัด ไม่สามารถตอบได้เนื่องจากไม่ใช่กิจการของเทศบาล ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 ซึ่งปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน นอกเหนืออำนาจจะไม่ขอตอบเพราะหมิ่นเหม่ 
เพราะในสภานี้ไม่มีเอกสิทธิ ์คุ ้มครองไม่เหมือนสภาผู ้แทนราษฎร ขอนำเรียนว่า 
ขออนุญาตไม่ตอบในเรื ่องที่ไม่ใช่กิจการของเรา หากตอบไปก็จะเป็นประเด็นทาง 
ข้อกฎหมาย นำเรียนท่านประธานสภาฯครับ 

นายสงัด ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกครับท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านสีคำ พ่อแจ้ 
นายสีคำ พ่อแจ้ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 วาระอื่นๆนี้ขอแจ้งพ่อแม่พี่น้องที่ท่านได้ฟังวิทยุ ได้รับทราบไปแล้วว่า มีเหตุผลใดบ้างที่

ประชุมสภาได้อนุมัติ เรื่องถนนผ่านแล้ว พ่อแม่พี่น้องได้ชื่นใจ หัวหน้าเหมืองฝายทั้ง  
4 ฝายที่ได้หารือกันไว้เรื่องถนนผ่านแล้ว ผมก็ดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่สมาชิกทุกท่านได้ให้
ความสนใจชาวบ้าน และอีกเรื่อง เรื่องรถแม็คโฮ รถแทรกเตอร์ รถดั้ม เรื่องนี้ไม่ผ่าน
ครับ พอดีคะแนนออกมาเท่ากัน หวังว่าพ่อแม่พี่น้องจะไม่ว่ากันครับ เพราะผมก็มา
ทำงานให้พ่อแม่พี่น้องแล้วครับ เป็นสิทธิของแต่ละคน ไม่ว่ากันครับ มาทำงานตาม
หน้าที่ ในสภาว่าตามกันครับ พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ วันนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ทำหน้าที่เพื่อพี่น้องชาวบ้าน บางครั้ง
บางคราว อาจจะพูดพาดพิงผู้อื่นบ้าง กระผมก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   (-ไม่มี-) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายสงัด ชัยแสน กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภาฯ   ที่มาประชุมในวันน้ี ทำให้การประชุมในคราวนี้ลลุ่วงไปด้วยดี กระผมขอปิดการประชุม 
 ขอบคุณครับ 
ปิดประชมุเวลา   14.30  น. 
 



๔๓ 
 

รับรองรายงานการประชุม 

           เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  

สมัยวิสามญั สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 

เมื่อวันที ่5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565   

 
                (ลงช่ือ)      สงัด  ชัยแสน           

(นายสงัด  ชัยแสน) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 

ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

    (ลงช่ือ)       พริ้มเพรา  วรรณภิละ 
(นางสาวพริ้มเพรา  วรรณภิละ) 

           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงช่ือ)       สุรพล    ดวงจิต       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

           (นายสุรพล    ดวงจิต) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
      (ลงช่ือ)          เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช       คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

 (ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)       สุพจน์   ตันฮ้อ              คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                            (นายสุพจน์   ตันฮ้อ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)     สถิตย์ธนากร  เมืองคำ      คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                                   (นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 
    (ลงช่ือ)        ธนา     คำเจริญ         คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                            (นายธนา     คำเจริญ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 


