
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2565 
วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.00  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  14  คน 
1. นายวิเชียร        วิชาเถิน   นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
2. นางสุทธินี       ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
3. นายปาลีวัฒน์     เมายศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
4. นายนิพนธ์  อุบลเจริญ  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 

(รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง) 
5. นางสาวศิริพร   รังสิยารมณ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 
6. นางสาวเบญจมาศ   วงศ์ต๊ะ   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดกิาร) 
7. นายวสันต์           ทะกาวิน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
8. นางสาวสายพิน เสาร์ยะ   หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได ้
9. นางสาวอกนิษฐ ์ ตุ้ยแพร ่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
10. นางสาวอภิชญา แก้วอ้าย   พนักงานจ้างตามภารกจิ 
11. นางสาวณัฐธิดา      อินมา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
12. นายนิวัฒน์  ปันปะละ  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
13. นางสาวปาริฉัตร สมมา   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
14. นายวิทยา  ปาละอ้าย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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เปิดประชุมเวลา   09.00 น. 

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่าน ประธานสภาจุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ค่ะ 
นายสงัด  ชัยแสน เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตแิละ 
ประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องตำบลศรีวิชัยที่เคารพรักทุกท่านที่รับฟัง

อยู ่ทางบ้านครับ ในวันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 โดยมีเรื่องที่ต้องพิจารณาหลายเรื่อง ลำดับต่อไปเข้าสู่วาระที่ 1 

ระเบียบวาระที่  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายสงัด  ชัยแสน เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตแิละ 
ประธานสภาฯ ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 
 ในครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาไม่สามารถแจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อย

กว่าสามวันได้ เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมที่ติดต่อกันระหว่างการ
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งมีระยะเวลาที่กระชั ้นชิด
ประกอบกับเจ้าหน้าที ่ เร ่งดำเนินการจัดทำญัตติเพื ่อเสนอต่อสภาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.2554 ข้อ ๒๓ ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วน จะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้ 
โดยให้ประธานสภาท้องถิ ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นทราบด้วย  
เหตุผลตามที่แจ้งให้ทราบครับ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน ระเบียบวาระนี้ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในคราวการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 เมื ่อวันที ่ 4 มิถุนายน 2565  

ไม่ทราบว่าฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาแล้ว
เสร็จหรือไม่ 

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ เนื ่องจากการจัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เป็นการบันทึก 

ทุกถ้อยคำ ทำให้ฝ่ายเลขานุการสภาต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการจัดทำรายงาน
การประชุม จึงทำให้การจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่  1 เมื ่อวันที ่ 4 
มิถุนายน 2565 ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อให้รายงานการประชุมนั้นออกมาครบถ้วนสมบรูณ์
และถูกต้อง จึงขอนำเข้าสู่รายงานการประชุมสภาการประชุมครั้งต่อไป ขอนำเรียนให้
ที่ประชุมได้รับทราบค่ะ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายสงัด  ชัยแสน (-ไม่มี-) 
ประธานสภา  
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 (ญัตติที ่ 27/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู ่ 5 งบประมาณตั้งไว้ 
78,840 บาท 

นายสงัด  ชัยแสน (ญัตติที่ 27/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 งบประมาณตั้งไว้ 78,840 บาท 
เรียนเชิญท่านนายกช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ  ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย 
อำเภอลี ้ จังหวัดลำพูน เพื ่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร ้อนของประชาชน  
และเพื ่อให้การเดินทางสัญจรของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
และเป็นเส้นทางที ่ขนส่งสินค้าการเกษตรของพี่น้องที ่ทำการเกษตรฝายโรงเรียน 
บริเวณทุ่งหนองยาว ขอโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายทั้งสิ้น  78,840 บาท ขอฝาก
ท่านประธานสภาไปยังสมาชิกพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือนำเสนอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านสุรพล ดวงจิต ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เนื่องจากวาระที่ 4.1 ถึง 4.5 เป็นโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ซึ่งเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นขอฝากท่านประธานแจ้ง 

ผู ้เสนอญัตตินำเสนอญัตติทั ้ง 5 ญัตติ จะได้อภิปรายทีเดียว เพราะเนื ้อหาสาระ
เหมือนกันถ้านำเสนอทีละญัตติก็อภิปรายซ้ำไปซ้ำมา อภิปรายรวดเดียวเลยครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  ครับ 
ประธานสภาฯ  
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 และประชาชนที่รับฟังทางบ้านค่ะ ขอให้ท่านประธานพิจารณาทีละญัตติแยกกันค่ะ 

เพราะมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแม่ป้อก หมู่ 5 หมู่ 10 หมู่ 12 และหมู่ 9  
ซึ่งหลายหมู่บ้านพื ้นที่ก็แตกต่างกัน เพื่อความชัดเจนก็ควรแยกค่ะ เพราะเนื้องาน
ระยะทางความกว้างความยาวไม่เท่ากัน ขอให้แยกอภิปรายทีละหมู่บ้าน ขอบคุณค่ะ 

นายสงัด  ชัยแสน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือนำเสนอเพิ่มเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านพุทธิ นะมา ครับ 
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมเห็นด้วยกับท่านสรุพล ดวงจิต ครับ เพราะแม้ว่าจะต่างหมู่บ้าน แต่ล้วนแล้วเป็น

การโอนงบประมาณไปสู่โครงการใหม่ทั้งสิ้น ดังนั้นผมเห็นว่าสมควรที่จะพิจารณารวด
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เดียวทั้ง 5 ญัตติ ขอให้ฝ่ายบริหารนำเสนอทีละญัตติ แล้วสมาชิกอภิปรายทีเดียวให้
ครอบคลุมทั้ง 5 โครงการ หากเป็นไปได้อยากให้เป็นไปตามนี้ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือนำเสนอเพิ่มเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านสีคำ พ่อแจ้ ครับ 
นายสีคำ พ่อแจ้ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 และพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังทุกท่านครับ กรณีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่องถนนในหมู่บ้าน ผมคิดว่าเราเป็นสมาชิกสภาอย่ารีบร้อน ค่อยคิดค่อยทำยังพอมี
เวลาครับ อย่างเร่งพิจารณารวดเดียวให้เสร็จเพราะชาวบ้านก็รอฟังอยู่ว่าถนนเส้นไหน
จะผ่านไม่ผ่านการพิจารณา ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันดูรายละเอียด อย่างเช่น หมู่ 5 
หมู่ 10 หมู่ 12 สมาชิกเขต 1 ทราบดี หมู่ 12 ท่านสุพจน์ จะทราบดีเพราะเป็นพื้นที่
ของท่านครับ ผมจึงอยากให้ยกมือทีละญัตติครับ ถ้าหากเราจะพิจารณารวดเดียว  
ข้อ4.1,4.2,4.3,4.4,4.5 ซึ ่งบางท่านก็ไม่เห็นถนนครบเส้นทาง อาจจะพิจารณา 
ยกมือไม่เหมือนกัน มีเพียง 5 ญัตติ ขอให้ท่านพิจารณาทีละญัตติ ใช้เวลาไม่นานครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านนิชสัน เดชะอุป ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ การอนุมัติโอนเงินงบประมาณนี้มาทีหลงัเทศบัญญตัิ ในเทศบัญญัติคือหมู่ 4 และหมู่ 8 

โครงการยังไม่ได้ทำเลยครับ แล้วเราข้ามมาโอนเงินงบประมาณตัวนี้ ผมอยากให้ทำใน
เทศบัญญัติ เขต 2 ยังไม่ได้ทำเลยครับ คงค้างอีก 2-3 โครงการ ในเทศบัญญัติยังไม่ได้
ทำเลย ขอฝากพิจารณาด้วยครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านนิวัตร์ กันทะนัน ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายนิวัตร์ กันทะนัน เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ในการพิจารณาในครั้งนี้มี 5 ข้อ อยากให้พิจารณาเป็นข้อๆไป สมาชิกจะได้พิจารณา

ร่วมกันทีละข้อ แต่ละหมู่บ้านแต่ละเส้นต่างมีความแตกต่างกัน ขอบคุณครับ 
นายสงัด  ชัยแสน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือนำเสนอเพิ่มเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านสุรพล ดวงจิต ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 สืบเนื่องจากญัตติต่างๆที่ยื่นเข้ามานั้น เป็นญัตติที่ จะแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องชาวบ้าน  

แต่เมื่อผมมาดูญัตติแล้วยังไม่ครอบคลุมครับ เช่นหมู่ 5 ร่องน้ำบ้านนางเร็วฝนตกน้ำ
ท่วมขังต้องแก้ปัญหาเร่งด่วน และซอยหมู่ 11 หอประชุมชาวบ้านก็ต้องการ แต่ก็ไม่มี
ในญัตตินี้ ลองวิเคราะห์ดูครับและผมก็เห็นด้วยตามที่ท่านนิชสันกล่าว และหากเป็นไป
ได้เรายกไปสู ่การประชุมทำเทศบัญญัติเพื ่อให้ถูกต้องเพื ่อคิดค่าแรงต่างๆให้ครบ  
แต่ตัวนี้มีเพียงแค่ค่าวัสดุ ในการทำพี่น้องชาวบ้านก็ต้องมาช่วยทำ แล้วภาระอื่นๆ 
ก็จะตามมา แต่หากนำไปตั้งไว้ในเทศบัญญัติทั้งหมดทุกอย่างก็จะมีการคิดค่าแรงต่างๆ 
แล้วพี ่น้องชาวบ้านก็จะไม่ต้องเดือดร ้อน สับเปลี ่ยนเวรกันมาทำ ผมคิดแล้วว่า  



๕ 
 

ญัตติ 4.1 ตารางเมตรละ 328 บาท 5 สตางค์ ญัตติ 4.2 ตารางเมตรละ 326 บาท 
3 สตางค์ ญัตติ 4.3 ตารางเมตรละ 320 บาท 60 สตางค์ ญัตติ 4.4 ตารางเมตรละ 
328 บาท 4 สตางค์ และญัตติ 4.5 ตารางเมตรละ 291 บาท ตรงนี้เป็นเพียงแค่ค่า
วัสดุ ตามที่ผมนำเรียนว่าพี่น้องชาวบ้านต้องช่วยทำ และสิ่งที่จะต้องตามมากับพี่น้อง
ชาวบ้าน คือจะต้องเก็บเงินเพื่อเป็นค่าอาหารสำหรับคนที่มาทำงาน แต่หากบรรจุไว้ใน
เทศบัญญัติทั้งหมดในปตี่อไป เพราะในส่วนของปีนี้มีเพียงของเขต 2 ดังนั้นหากเรา
บรรจุไว้ในเทศบัญญัติป ี66 งบประมาณถนนแต่ละเสน้อาจจะเพิม่ขึ้นแน่นอน แตจ่ะไม่
เป็นการรบกวนชาวบ้าน พิจารณาพร้อมกันนำบรรจุไว้ในเทศบัญญัติปี 66 ทั้งหมด  
พี่น้องชาวบ้านจะไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องการออกแรง บางคนมาเพราะความจำเป็น 
บางคนมีภารกิจที่ต้องไปประกอบอาชีพแต่ก็ต้องมาเพราะเป็นมติของชุมชน เพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวบ้านบางส่วน งบประมาณมาจากภาษีของ
ชาวบ้านถ้ามีเงินเราควรทำให้เต็มที่ไม่ต้องทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนในเรื่องการออกแรง 
พิจารณาพร้อมกันเลยครับ แต่ในวันนี้ก็สุดแล้วแต่ที่ประชุมเพื่อให้พี่น้องได้ประโยชน์
และไม่ต้องมาเปลืองแรง เพราะบางคนมาด้วยความเต็มใจ บางคนอาจจะได้รับการร้อง
ขอให้มา ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือนำเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เพื่อจะให้ท่านนายกตอบคำถามทีเดียวครับ เรียนเชิญท่านพุทธิ นะมา ก่อนครับ 
 ให้ท่านนายกตอบคำถามทีเดียวเลยครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน ขออนุญาตครับ ผมขอประท้วงท่านประธานครับ ผมลุกยืนและยกมือตามข้อบงัคับครบั 
นายกเทศมนตรีฯ  
นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ  ศรีวิชัยทุกท่าน ตามที่ท่านกล่าวเรื่องงบประมาณ เป็นการเข้าใจผิดท่านอ่านดูดี ๆ ครับ

เรานำมาจากตามเทศบ ัญญัต ิคร ับ  ซ ึ ่ งงบประมาณที ่ต ั ้ งไว้  1,340,000 บาท  
เทศบัญญัติปี 65 หน้าที่ 113/119 มีในเทศบัญญัติอยู่แล้วครับ ซึ่งผมทำไปเพื่อความ
สบายใจของทุกฝ่าย แต่ท ่านบอกว่าไม่อยู ่ในเทศบัญญัติท ่านลองดูครับมาจาก 
เทศบัญญัติ ปี 65 นำเรียนท่านสมาชิกที่ยังไม่เข้าใจในระบบระเบียบของกฎหมายครบั 
ส่วนเรื่องที่ท่านบอกว่าต้องไปเก็บเงิน เราได้มีการประชาคมชาวบ้านตกลงปลงใจแล้ว 
ซึ่งเป็นงานหน้าหมู่ซึ่งผมทำตามนโยบายของผม ซึ่งผมไม่อาจที่จะทำตามนโยบายของ
ท่าน ซึ ่งต้องรอให้ท่านขึ ้นมาเป็นนายกก่อนแล้วท่านค่อยทำ ซึ ่งผมก็ต้องทำตาม
นโยบายของผมที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ครับซึ่งครั้งแรกที่มีการแถลงนโยบาย ผมก็ต้อง
ทำตามนโยบายทำตามเทศบัญญัติที่ได้เขียนไว้ ซึ่งก็มีหลายช่องทางอยู่ครับ ผมทำ
ขึ้นมาเพื่อเข้าสู่สภาอันที่จริงไม่ต้องนำเข้าสภาก็ได้ครับ แต่นำมาเพื่อความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ให้สภาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งชาวบ้านก็ตกลงปลงใจแล้ว การทำประชาคมที่ท่านพูดถึง 



๖ 
 

ผู้ใหญ่หนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ผมไม่เอ่ยช่ือก็ได้ครับ ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง ซึ่งการทำ
ประชาคมต้องผ่าน 70 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร ซึ ่งผมมีลายเซ็นลายช่ือ 
ที่พร้อมจะยกให้เทศบาลทั้งหมู่บ้านก็ยังได้เลยครับ เพราะมีความต้องการเรื่องถนน
หนทาง ซึ่งผมก็ทำตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายทุกขั้นตอน ไม่ได้ลัดขั้นตอน
ตามที่ท่านกล่าวว่าไปสร้างความลำบากให้กับพี่น้องชาวบ้านครับ ไม่ใช่อย่างนั้นครับเรา
ทำเป็นงานหน้าหมู่เราช่วยกันเราทำด้วยความรักความสามัคคีความเข้าใจกันและสร้าง
ความปรองดอง เราไม่ได้มุ่งเน้นจะไปขอเหล้าแดงจากใคร ขอเหล้าขาวจากใคร หรือไป
นั่งแล้วสั่งกินๆ ผมไม่เคยครับ ผมมีแต่ให้ครับ และไม่คิดจะเบียดเบียนใคร และไม่คิดที่
จะขายเพื่อนฟ้องนายครับ ไม่มีในความคิดผมเลยครับ กราบเรียนท่านประธานสภาไป
ยังสมาชิก ว่าเราทำตามเทศบัญญัติงบประมาณที่ตั้งไว้ 1,340,000 บาท ซึ่งเรามีแผน
อยู่ตั้งไว้หนึ่งสองสามสี่ก่อนที่เราจะนำเข้าบรรจุในเทศบัญญัติ ปี 65 จึงนำเรียนให้ที่
ประชุมสภาได้เข้าใจ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านพุทธิ นะมา ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการโอนงบประมาณเพื่อย้ายไปทำถนนคอนกรีต ในส่วนของ 

พี่น้องทางเขต 1 ก็คงจะได้รับประโยชน์ในตรงนี ้ก็ เป็นสิ ่งที ่ดี แต่ผมอยากให้ใน 
เทศบัญญัติจริงๆนั้น เมื่อปีที่ผ่านมาเราก็หารือกันว่า หมู่ 4 สองเส้น หมู่ 8 หนึ่งสาย 
แต่ก็ยังไม่ได้รับการเหลียวแลหรือว่าการก่อสร้างเลย ดังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนมิถนุายน 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน อีกไม่กี่เดือน ก็จะสิ้นงบเข้าสู่ในส่วนงบประมาณปี 66 
แล้ว ดังนั้นก็เท่ากับว่าโครงการเทศบัญญัติสองสามเส้นที่ผมกล่าวมาก็จะผ่านไปปี 65 
แล้ว ก็ยังไม่ได้ทำเลย ดังนั้นผมคิดว่าทำตัวนี้ก่อนพอถึงเทศบัญญัติปี 66 เราก็ย้ายมา
ทำในส่วนของที่ท่านผู้บริหารเสนอมานี้ จะดีกว่าหรือไม่ครับ ผมฝากประธานสภาไปยัง
ผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมดูแล้วในเทศบัญญัติที่เราได้หารือกัน
ไว้เมื่อปีที่แล้ว ผมก็ยังสงสัยว่าเรายังไม่ได้ทำแต่เรามาโอนงบประมาณมาทำในส่วนน้ี 
จริงอยู่ที่ท่านบริหารบอกว่าท่านทำตามนโยบาย ผมก็เช่นกันครับ ผมก็อยากทำตามที่
เราได้ตกลงกันไว้จะได้หรือไม่ประการใด สุดแท้แต่สมาชิกผู้ทรงเกียรติจะได้พิจารณา
เป็นลำดับต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาครับ ผมขออนุญาตก่อนครับ  
นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านสมาชิกท่านหนึ่งได้อภิปรายว่าผม

ไม่เหลียวแล ซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นครับ เจตนาของท่านเพื่ออะไรครับ ซึ่งตัวนี้คนละงบครับ 
งบมีอยู ่แล้วไม่ได้ยุ ่งเกี ่ยวกับของแม่ป้อกใน หมู ่ 4 งบคนละก้อนทำคนละก้อน  
หน้า 113/119 แต่ที่ท่านกล่าวคือหน้า 114/119 คนละหน้ากันส่วนนั้นทำอยู่แล้ว
ครับ แต่ตัวนี้เงินยังเข้าไม่เพียงพอ ได้หารือกันแล้ว หมู่ 4 ทำแน่นอนสองเส้นครับ   
ซึ ่งเราก็ได้อภิปรายกันพอสมควร นำเรียนว่าทุกเรื ่องทุกปัญหาต้องได้รับการดูแล  
ซึ ่งต่อไปจะเปิดคลินิกเรียกว่าคลินิกแก้ ไขปัญหาให้พี ่น้องชาวบ้านอย่างครบวงจร  
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นำเรียนว่าเราห่วงใยพี่น้องหมู่ 4 จึงตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ซึ่งที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้ถนน
เลย ผมไปดูการทำถนนแล้วแม้แต่ไหล่ทางยังไม่มีดินลูกรังไปถมเลย เด็กตกลงไปมันมี
ความลึกครับ ผมไปถ่ายรูปหลายที่ ผมได้สอบถามชาวบ้านว่าทำถนนแล้วทำไมไม่มีไหล่
ทาง ชาวบ้านบอกไม่เคยมีการถมไหล่ทางมาก่อน ซึ่งอาจก่อเกิดอันตรายเหมือนกับ
หลายที่ที่ผ่านมา ซึ่งผมก็ได้แจ้งกองช่างแล้วให้ทำไหล่ทาง เพราะหากเราไม่นำลูกรังไป
ถมไหล่ทางหรือข้างทางจะก่อเกิดอันตรายเช่นถนนที่เราเคยสร้างไป หลายที่ผมก็ได้
ดำเนินการนำลูกรังไปถมข้างถนนเส้นที่ผ่านมาครับ นำเรียนว่าเราดูแลอยู่แล้วครับและ
เป็นเงินคนละก้อนกัน ท่านเข้าใจผิดว่าจะนำเงินตัวนี้ไปยังเงินตัวนั้น ไม่มีระเบียบให้ทำ
เช่นนั้นครับ เพราะหมู่ 4 สองเส้นอยู่ในเทศบัญญัติอยู่แล้วครับ ที่เราจะทำเงินคนละ
ก้อน คือที่เราจะนำไปทำถนนหมู่ 5 หมู่ 12 หมู่ 9 หมู่ 2 หมู่ 6 รวมถึงหมู่ 10 คือเงิน
ก้อนนี้ครับ ตอนนี้คงค้างหมู่ 2 กับหมู่ 6 ซึ่งไปสำรวจแล้วแต่ทำญัตติเข้าสภาฯสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันน้ีไม่ทันได้เพียงแค่ห้าเส้นตกค้างอีกประมาณสามสีเ่สน้
ซึ่งจะเพิ่มเติมไปอีกจนกว่าเงินก้อนนี้หมด ถ้าหากผ่านสภาแล้วหากยังไม่ไดท้ำก็ต้องดู
เม็ดเงินถ้าเงินเข้ามาเดือนกันยายนก็ต้องกันเงินไว้  ทำประมาณการไว้ครับทำเพื่อ
รองรับปัญหา ถ้าเงินเข้ามาเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมทำหมดทุกเส้นเลยครับ แต่ถ้าเงิน
ไม่เข้าก็ต้องกันเงินไว้เพราะเงินในเทศบัญญัติลืมตาอยู ่เขียนไว้แต่ว่าเงินยังไม่มี  
จึงนำเรียนท่านสมาชิกได้เข้าใจในการบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณ ผมก็ทำ
ด้วยความจำกัดครับ บางเรื ่องก็ต้องจัดซื ้อจัดจ้างแบบเอาท์ซอร์ซ ขออนุญาตพูด
ภาษาอังกฤษหลักการบริหารเอาท์ซอร์ซ ส่วนใหญ่ท่านจะคุ้นเคยในเรื่องของการเอาท์
ซอร์ซ แต่ผมไม่นิยมเอาท์ซอร์ซ ผมทำเองตามนโยบายของผมโดยใช้งานหน้าหมู่ 
หมู่บ้านใดที่ให้ความร่วมมือ ร่วมไม้ร่วมมือเข้าใจกัน ใช่ว่ามาสร้างประเด็นให้ขัดแย้งกัน
ให้ตีกันให้ฝ่ายตรงข้ามคนใดคนหนึ่งเกลียดชังซึ่งกันและกัน ผมดูมาตลอดครับ ถ้าท่าน
ทำเช่นน้ีแล้วก็จะเป็นการแบ่งฝ่าย เหมือนคำที่ว่าชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน เพื่อจะมา
ล้มผม แล้วเป็นอย่างไรครับ ท้ายสุดท่านก็ทำอะไรไม่ได้ครับ ไปแม่ตืนไปป่าไผ่ไปวังมล
กับป่าพลูไม่ต้องทำครับ ผมขอร้องผมอยู่ตรงนี้ ผมไม่ได้กว้างขวางแต่ผมไปทุกที่ผมอยู่
ทุกวงการผมขอย้ำครับ เพียงแต่ผมไม่พูดครับ ผมขอร้องท่านอย่าสร้างความขัดแย้ง
อย่าสร้างประเด็นให้เกิดปัญหาทางที่ดีอย่าทำ ถ้าถึงที่สุดแล้วผมจำเป็นต้องทำผมเคย
บอกแล้วว่าศรีทนได้ครับ ซึ่งญัตติทั้งหมดนี้ก็สุดแล้วแต่สมาชิกจะยกมือให้ขอมติทั้ง 5 
ข้อเลยหรือไม่หรือทีละข้อ ผมไม่ติดใจผมทำตามมติเมื่อสภาเห็นชอบอย่างไรผมก็จะได้
ชี้แจงกับพี่น้องชาวบ้าน เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าสภาก็ได้ครับแต่เพื ่อความโปร่งใส  
เพื่อความเคลือบแคลงใจท่านผมจึงมีความจำเป็นต้องนำมาชี้แจงต่อท่านได้ตรวจดู
อย่างละเอียดว่าผมทำอะไรบา้ง ไม่หลบๆซ่อนๆเหมอืนที่ผา่นมา ผมไม่หลบซ่อนครบัทำ
ไปตามกระบวนการเพราะผมบอกว่าผมจะทำเพื่อสร้างระบบให้องค์กรนี้เป็นองค์กร 
ที่โปร่งใส จากที่เคยอึมครึมมานาน ท่านอยู่มาสิบกว่าปีผมอยู่แค่สิบสามเดือนจะเข้าสิบ
สี่เดือนผมทำทุกอย่างเกิดการเปลีย่นแปลงหลายอย่างและทีผ่่าน ๆ  มาท่านทำอะไรบ้าง
ครับ ถนนสักเส้นได้ทำหรือไม่ วัดเคยอุดหนุนหรือไม่ โรงเรียนเคยหรือไม่ การเกษตร
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เคยทำหรือไม่ เคยประท้วงหรือไม่ ผมทำทุกอย่างแล้วผมพูดได้ครับ สิ่งใดที่ผมไม่เคยทำ
ผมพูดไม่ได้ครับ ต้องนำเรียนว่าอย่าผิดข้อบังคับครับท่านประธาน ขอให้อภิปรายตาม
ญัตติครับซึ่งเป็นญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีโอนจากหน้า 113/119 
เพื่อไปสร้างถนนคอนกรีตให้กับพี่น้องหมู่ 5 ตรงสี่แยกบ้านผู้ใหญ่แดงลงไปทุ่งหนอง
ยาวตรงของหมอรัตนา ยาวเพียงแค่ 60 เมตร ถ้าเราจัดซื้อจัดจ้างคงไม่มีใครมาทำครบั 
ท่านต้องดูให้ครอบคลุมอย่านำมาเป็นประเด็นที่จะต้องมาค้านตลอด ค้านในเรื่องที่ถูก
กฎหมายผมไม่ว่าครับ ค้านในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรมันไม่เหมาะสมตามประมวลของ
สมาชิกครับ เพราะทุกท่านก็ได้รับเลือกกันมาผมก็ได้รับเลือกมาก็ต้องเคารพซึ่งกัน  
เเละกันครับ สภาต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่สำคัญครับ ใช่ว่าท่านอาบน้ำ
ร ้อนมาก่อนผมยอมร ับคร ับ แต ่ประสบการณ์ของท ่านไม ่ เท ่าผมหรอกครับ  
ดูแล้ววิชาการหรือองค์ความรู้นั้น 

นายสงัด  ชัยแสน ขอเข้าประเด็นครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน นำเรียนท่านประธานสภาครับ  
นายกเทศมนตรีฯ  
นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านสุรพล ดวงจิต ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่นายกชี้แจงผมเข้าใจครับว่างบมี 2 ก้อน ก้อนแรกอยู ่ในเทศบัญญัติแล้วคือ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ 4 และหมู่ 8 ใช้งบ 1,350,000 บาท ในส่วนของ
งบที่ค้านได้เช็คกันเป็นงบคนละก้อน ซึ่งถ้าเรามีเงินก็ไม่เป็นไร เกรงว่าเงินจะไม่ถึง
ปลายปี แต่ท่านนายกบอกว่าจะมีเพิ่มเติมของหมู่ 6 หรือหมู่อื่น ผมก็ขอเพิ่มร่องน้ำหมู่ 
5 บ้านนางเร็ว เพิ่มได้หรือไม่ครับ หมู่ 11 ซอยบ้านลุงหนิ่วซอยเข้าหอประชุม ร่องน้ำ
หมู่ 7 จะเข้าไปดูก่อน พอดีที่ท่านนายกบอกว่านำเข้าสภาในครั้งต่อไปผมเห็นด้วยครับ 
เพราะการใช้งบหนึ่งลา้นสามแสนกว่าบาทหากเงนิเหลือทำเพิ่มตรงนั้นได้หรอืไม่ เพราะ
ทุกหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนเหมือนกัน คิดว่างบคงจะเพียงพอในหนึ่งล้านสามแสน
กว่าบาท เพราะทำ 5 โครงการนี ้ก็ใช้งบประมาณ 580,300 บาท ขอฝากหมู่ 7  
ร่องน้ำบ้านป้าเร็วฝนตกต้องนำกระสอบมากั้น ขอฝากด้วยขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ  ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขออนุญาตตอบเป็นประเด็นไม่เช่นน้ันจะสับสนครับ หมู่ 5 นั้น

เราได้ดำเนินการแล้วเรากำลังแก้ไขปัญหาบ้านนายโนท ตรงสี่แยกเราขุดแล้วน้ำตรง
บ้านผู้ใหญ่ต้อยเราจะนำออกมาทิ้ง เสร็จจากตรงนั้นแล้วจะไปทำตรงบ้านผู้ใหญ่แดง
เพื่อทำร่องน้ำทั้ง 2 ฝั่ง นำไปทิ้งตรงร่องน้ำของทางหลวงชนบท ซึ่งขอทำตรงนี้ให้เสร็จ
ก่อนเพราะตรงจุดนี ้ผมโดนตำหนิ ตรงสี่แยกชาวบ้านจะเอาปลาไปปล่อยแล้วครับ  
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ส่วนเรื่องถนนข้างหอประชุมได้ทำการสำรวจแล้ว พื้นที่คับแคบต้องสร้างความเข้าใจ 
ขอชาวบ้านขยายถนนเพราะถนนแคบ นำเรียนท่านประธานสภาไปยังสมาชิกการทำ
ถนนหากไม่ใช้แบบมาตรฐานต้องใช้วิศวกรในการรับรองแบบ ซึ ่งจะช้ามากครับ  
เช่น หมู่ 9 ที่นำเข้าช้าเพราะรอหมู่ 9 และหมู่ 2 ซึ่งหมู่ 2 ก็ยังไม่สะเด็ดน้ำจึงไม่ได้
นำเข้า และหมู่ 6 ก็ยังไม่แล้วเสร็จ และหมู่ 7 ข้างวัดผมก็ได้ไปดูแล้วต่อจากอู่ซ่อมรถก็
จะใช้เงินก้อนนีม้าทำซึ่งผมก็จะทำไปตามระบบ ก็ต้องขอเวลาสักหน่อย ต้องแก้ปัญหา
เรื่องร่องน้ำ ก่อนครับ รวมถึงร่องน้ำบ้านแม่จ๋องซึ่งมีความลึกและเคยมีคนเคยประสบ
อุบัติถึงแก่ชีวิต ผมก็ได้ไปสำรวจแล้วคิดว่าจะนำท่อไปใส่ ผมขอเวลาสักหน่อย ช่างเรามี
น้อย ทำงานวนไปวนมา ทำหลายเรื ่องบางครั ้งขัดแย้งกันอยู่ ครับ ตอนนี้ผมกำลัง
พยายามปรับปรุงปรับเปลี่ยนยกฐานะกองช่างให้พร้อมอำนวยความสะดวกและเพื่อ
แก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้อง และตอนนี้ผมได้ย้ายกองช่างขึ้นมาชั้นบน เพราะที่อื่น
กองช่างต้องอยู่ใกล้ฝ่ายบริหารเพื่อดูแลซึ่งกันและกันเพราะช่างเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนรวมถึงกองคลังด้วยครับ บางครั้งผมไม่ได้สั่งผมก็ไม่ทราบว่ามีนายกคนที่สอง
หรืออย่างไรมีการดำเนินการเอง บางครั้งผมก็ยังงงๆเพราะมีชาวบ้านบอกว่ามีคนมาทำ
ไปแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องเลยครับ แต่ก็ดูว่าเกิดประโยชน์หรือไม่ เกิดประโยชน์ต่อพี่น้อง
ชาวบ้านผมก็ไม่ว่าอะไรครับก็ดำเนินการไปได้ครับ นำเรียนท่านประธานไปยังสมาชิก
ครับว่าร่องน้ำหมู่ 5 ข้างบ้านนางเร็วเราจะทำหลงัจากทีเ่สร็จจากทำสี่แยกบา้นนายโนท
บ้านนางล้วน เราจะดำเนินการทันทีโดยให้กองซ่อมบำรุงไปทำครับ และหมู่ 11  
ข้างหอประชุมต้องสร้างความเข้าใจก่อนว่าจะต้องมีการขยายรั้วเข้าไป  และหมู่ 7  
ข้างวัดต้องดูว่ามีปัญหาเรื ่องติดเขตป่าหรือไม่ ถ้าไม่มีใครร้องเรียนก็ไม่เป็นไรครับ 
เช่นเดียวกับกรณีท่านไปเล่นไฮโลถ้าตำรวจไม่ไปจับก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีตำรวจไปจับก็
เป็นเรื ่องครับ กรณีนี ้ก็เช่นกันผมก็ต้องระมัดระวังจึงทำให้การทำงานลำบากข้ึน  
อันที่จริงเป็นเรื่องง่ายๆครับถ้าเราเข้าใจกัน หากท่านสมาชิกฝ่ายบริหารมาหารือกัน
ก่อน ผมเข้ามาทำงานเพียงแค่สิบสามเดือนกว่าก็พร้อมทีจ่ะบูรณาการร่วมกัน ผมนำมา
เปิดเผยในสภาเพราะผมทำงานไม่หลบซ่อนครับทำให้โปร่งใสตรวจสอบได้ นำเรียน
ท่านประธานสภา ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน อภิปรายกันมาสมควรแล้ว คงจะครอบคลุมแล้ว ลำดับต่อไปก็จะทำการพิจารณาครับ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านพุทธิ นะมา ครับ 
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที่ผมกล่าวด้วยความเคารพจริงๆ ฝ่ายบริหารเสนอญัตติเข้ามา สมาชิกมีหน้าที่

อภิปรายกลั่นกรองหรือไม่ ที่ผ่านมาผมอยากให้บรรยากาศผ่อนคลายมากกว่าน้ี ตามที่
ผมพูดน้ันผมก็รับผิดชอบพอสมควร แต่ผมไม่อยากใช้คำว่าผมพูดไม่น่าจะผิดกฎหมาย 
แต่ตามที่ท่านบอกว่าการพูดพยายามอย่าให้ผิดกฎหมาย ผมก็ไม่ทราบว่าที่ผมพูดไปเมือ่
สักครู่นั้นหลายๆท่านก็ลองฟังดู ก็ไม่ถึงกับผิดกฎหมายอะไรในสภาแห่งนี้ผมก็อยากให้
ใจกว้างรับฟังกันสักหน่อยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้าน ในเมื่อผมถามแล้วฝ่าย
บริหารชี้แจงมาบางสิ่งบางอย่างผมก็พึงพอใจแล้วครับ ใช่ว่าจะมองว่าสมาชิกตั้งแง่  



๑๐ 
 

ผมอาจจะเข้าใจไปเองหรือไม่ ผมเข้าใจว่าผมทำหน้าที่สมาชิกตามที่พ่อแม่พี่น้องได้
เลือกผมเข้ามาเพื่อมาท้วงติงบางสิ่งบางอย่าง ที่ท่านเสนอเข้ามาแล้วท่านยังไม่ได้ช้ีแจง 
เมื่อผมถามท่านชี้แจงมาบางเรื่องผมก็พอใจฟังแล้วก็เคลียร์ผมก็สบายใจขึ้น ก็มีเพียง
เท่านี้ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ ขอบคุณครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน ขออนุญาตครับ ท่านประธานผมถูกพาดพิงครับ 
นายกเทศมนตรีฯ   
นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  ผมโดนข้อหาว่าไม่เหลียวแลพี่น้องแม่ป้อกใน ซึ่งท่านได้อภิปรายไว้ซึ่งท่านสามารถรับ

ฟังผ่านเทปได้ครับ ผมโดนข้อหาว่าไม่เหลียวแล ขอให้ท่านประธานสภาได้ทำหนังสือ
หรือผมทำหนังสือตามข้อบังคับ ผมโดนข้อหาว่าไม่เหลียวแล ไม่เหลียวแลหมายความ
ว่าอย่างไรครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านตรีอนันต์ ขัดสาร ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 และผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านครับ ผมได้ฟังการอภิปรายทั้งสองฝ่าย  

ทุกสิ่งทุกอย่างมีการอภิปรายอย่างละเอียดภาษาอภิปรายก็จะไม่มีปัญหา ญัตติที่จะ
พิจารณาเป็นเรื่องสืบเนื่อง วัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งที่จะทำนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน
หมดทั้ง 5 ญัตติ ก็ขอให้ท่านนายกอ่านญัตติทุกญัตติให้ละเอียดถ่ีถ้วน สมาชิกท่านใดมี
ข้อสงสัยตรงไหนให้แยกเป็นประเด็น เมื่อเข้าใจกันแล้วจะลงมติครั้งเดียวทั้ง 5 ญัตติ 
ผมก็เห็นด้วยครับ แต่ท่านนายกต้องช้ีแจงญัตติให้ละเอียดว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่
อย่างไรครับ พ่อแม่พี่น้องครับผมก็อยากเห็นความสามัคคีปรองดองทั้งฝ่ายบริหารทั้ง
ฝ่ายสภาทุกท่านได้รับเกียรติได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนจากพี่น้องชาวบ้านเจ้าของเสียง
เจ้าของงบประมาณฝากไว้ด้วยครับ ยุคนี้แม้แต่สภากรุงเทพมหานครก็เริ่มปรองดองกัน
แล้ว เราต้องคิดถึงประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้านเป็นหลัก ในเรื ่องโครงการนั้นเป็น
นโยบายของท่านนายกที่ได้หาเสียงไว้ คือร่วมด้วยช่วยกันเพื่อปรองดองสามัคคี ซึ่งผม
เคยย้ำมาแล้วว่าสิ่งที่เราจะได้คือเนื้องาน คุณภาพของงาน และปริมาณงานจะดีกว่าเรา
จ้างเหมา เราก็เห็นกันแล้วว่าแม้แต่ถนนบางเส้นที่ผู้รับเหมาไม่กล้าทำเราก็สามารถทำ
เชื่อมต่อกันได้ ทุกอย่างต้องผ่านการประชาคมของพี่น้องชาวบ้านไม่เหลือบ่ากว่าแรง
ครับ บางหมู่บ้านมีสิบถึงยี่สิบหมวดเราขอแค่หมวดละคนมาทำแต่ละเส้น หากไม่พร้อม
จริงๆ ค่อยจ้างเหมาเป็นรายหมู่บ้าน ตามความพร้อมตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงครับ   
โดยส่วนมากถ้าหากเราได้อธิบายพี่น้องชาวบ้านมีน้ำใจมีความสามัคคีปรองดองกันอยู่
แล้วครับ ท่านต้องมองเหมืองฝายเป็นตัวอย่าง ช่วยเหลือตัวเองมาตลอด บางครั้งบางที
ชาวบ้านไม่ได้มีปัญหาเลยครับ มีผู ้นำบางท่านเป็นส่วนน้อยที ่สร้างปัญหา ตีรวน  



๑๑ 
 

ปั่นกระแส พอรู้กันอยู่ พี่น้องชาวบ้านก็รู้กันอยู่ครับ ผมขอร้องครับเราเข้ามาแล้ว
ปรองดองสามัคคีเพื่อผลประโยชน์พี่น้องชาวบ้าน ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านตรีอนันต์ ขัดสาร ครับ สรุปจะลงมติให้ท่านนายกได้นำเรียนที่ประชุมให้ 
ประธานสภาฯ ครบแล้วค่อยขอมติทีเดียวหรืออย่างไรครับ หากท่านนายกช้ีแจงญัตติใดหากสมาชิกมี

ข้อสงสัยสามารถยกมือสอบถามครับ เรียนเชิญท่านนายกนำเรียนต่อที่ประชุมในญัตติ
ต่อไปครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  ก่อนอื่นท่านประธานสภาต้องขอมติจากสภาก่อนว่าจะให้กระผมเสนอญัตติรวดเดยีว

โดยไม่เสนอทีละโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับครับ  
นายสงัด  ชัยแสน เพื่อให้ถูกต้องและจะได้ไม่มีข้อตำหนิ ถ้าหากสมาชิกเห็นว่าจะให้ท่านนายกนำเรียน 
ประธานสภาฯ ช้ีแจงญัตติรวดเดียวทั้งหมด 5 ญัตติ แล้วจึงลงมติคราวเดียว หากท่านใดเห็นชอบตาม

นี้ขอให้ยกมือครับ 
 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) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
- 
งดออกเสียง จำนวน 1  คน 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห็นชอบใหน้ายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย นำเรียนชี้แจงญัตตติ่อสภาเทศบาลตำบล

ศรีวิชัยท้ังหมด 5 ญัตติ แล้วจึงลงมติในคราวเดียว 
 
นายสงัด  ชัยแสน ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านนายกนำเรียนช้ีแจงญัตติครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมขออนุญาตเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื ่อทำโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม ของบ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 งบประมาณตั้งไว้ 78,840 บาท เพื่อเป็น



๑๒ 
 

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวบ้าน หมู่ 5 ซึ่งได้นำเรียนต่อที่ประชุม
ไปแล้วพอสมควร ซึ่งตั้งแต่ซอยเข้าบ้านนางรัตนาไปยังทุ่งหนองยาว ซึ่งใช้จ่ายตามที่ได้
ตั้งไว้ในเทศบัญญัติไว้แล้วไม่ได้รบกวนงบประมาณก้อนใด ซึ่งเป็นญัตติที่ 27/2565 
นำเรียนท่านประธานสภาไปยังสมาชิกได้เข้าใจ 

   ในส่วนญัตติที่สอง ญัตติที่ 28/2565 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมบ้านศรีวิชัย หมู ่ 10 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี ้ จ ังหวัดลำพูน  
งบประมาณตั้งไว้ 130,520 บาท ซึ่งโอนลดจากงบประมาณตั้งไว้ 1,340,000 บาท 
ขนาดกว้าง 4.0๐ เมตร ยาว 100.00 เมตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่พี่น้องชาวบ้าน ซอยหลังโรงเรียนเชื่อมหมู่ 11  นำเรียนท่านประธานสภาไปยัง
สมาชิกได้เข้าใจ 

   ในส่วนญัตติที่สาม ญัตติที่ 29/2565 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ โอนจาก
งบประมาณก้อนเดียวกันคืองบประมาณตั้งไว้ 1,340,000 บาท หน้า 113/119 
เพื ่อมาทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล็กภายในหมู ่บ ้าน ซอย 10  
บ้านศรีวิชัย หมู ่ 10 งบประมาณตั้งไว้ 146 ,770 บาท ขนาดกว้าง 4.0๐ เมตร  
ยาว 112.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร 
ซึ่งทำตามสภาพพื้นที่ นำเรียนท่านประธานสภาไปยังสมาชิกได้เข้าใจ 

   ในส่วนญัตติที่สี่ ญัตติที่ 30/2565 ญัตติพิจารณาขออนุมัติขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนลดจาก
จากงบประมาณตั้งไว้ 1,340,000 บาท เพื่อทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน   
ขนาดกว้าง 4.0๐ เมตร ยาว 93.00 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.15 เมตร งบประมาณตั้งไว้ 
122,170 บาท ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ได้นำงบประมาณไปทำพนังกั้นน้ำตรงบ้าน
นางทองแดง ซึ่งนางทองแดงได้บริจาคที่ดินให้ทำถนนครับ สืบเนื่องจากน้ำท่วมเมื่อปี 
2564 น้ำท่วมบ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 ซึ่งเราก็จะทำถนนคอนกรีตพร้อมปรับปรุงรั้ว
ให้ครับ ซึ่งก็ได้มีการเรียกร้องให้ทำรั้วมาตลอดครับ นำเรียนท่านประธานสภาไปยัง
สมาชิกได้เข้าใจ 

   ในส่วนญัตติส ุดท้าย ญัตติท ี ่  31/2565 ญัตติพิจารณาขออนุม ัต ิโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โดยโอนลดจากงบประมาณตั้งไว้ 1,340,000 บาท เพื่อนำไปทำโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยตลาดนัดวันศุกร์ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 
งบประมาณตั้งไว้ 102,000 บาท ซึ่งโครงการนี้ได้ทำต่อเนื่อง ครั้งแรกที่เราเข้าไป
ดำเนินการต้องทำเรื่องขอย้ายเสาไฟฟ้า และต้องใช้งานหน้าหมู่ทำ กว่าจะทำได้ต้องให้
วิศวกรรับรอง นำเรียนท่านประธานสภาไปยังสมาชิกได้รับทราบทั้ง 5 โครงการ เพื่อให้
สภาพิจารณา ขอบคุณครับ 
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นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านประเทือง ธิบดี ครับ 
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 โครงการแต่ละโครงการที่เราหารือกันในวันน้ีคือถนนสำหรับพี่น้องชาวบ้านราษฎรของ

เรา กระผมขอฝากทางฝ่ายบริหารให้ช่วยเร่งทำโครงการในเทศบัญญัติหมู่ 8 หมู่ 4 
เพราะตอนนี้เข้าไตรมาสสามแล้ว เกรงว่าจะตกไปเป็นงบปี 66 ครับ ทุกอย่างดีกับทุก
ส่วน ขอฝากให้เร่งโครงการในเทศบัญญัติให้ทันปี 65 ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน ขออนุญาตครับ กระผมถูกเอ่ยถึงถูกพาดพิง ขอนำเรียนท่านประธานสภาไปยังสมาชิก 
นายกเทศมนตรีฯ  ที่ห่วงใย ที ่ทำไว้เพื ่อค่อยๆทำ หากเงินส่วนไหนเข้าก่อนก็ทำก่อน เพื ่อทำไว้กัน

งบประมาณ 1,340,000 บาท ในส่วนของหมู่ 8 หมู่ 4 ก็ต้องรอเงินเข้ามา หากผม
ตกลงกับผู้รับเหมาได้ว่าจะเชื่อสักครึ่งปีหากผู้รับเหมาตกลงผมจะทำทุกเส้น แต่ส่วน
ใหญ่ไม่ตกลงหรอกครับ ทำงานเสร็จวันน้ีตอนเย็นขอเบิกเงินแล้วครับ ปีนี้งบประมาณ
จากรัฐบาลก็ย่ำแย่เนื ่องจากการระบาดของโรค การเก็บภาษีต่างๆก็ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย นำเรียนว่าบางท่านคิดว่าผมตั้งงบประมาณไว้ที่ห้าสิบเจ็ดล้านนั้น ไม่เป็น
ความจริงครับ ผมตั้งไว้ห้าสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทครับ ซึ่งปีที่แล้วเงินเขา้มา
แค่ห้าสิบเอ็ดล้านบาท ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะถึงห้าสิบสามล้านบาทหรือไม่  นำเรียนท่านว่า
ผมเข้ามาปี 64 ตั้งไว้ที่ห้าสิบเก้าล้านบาทหลายโครงการตกหมดเลย บางคนบอกว่า
ทำไมไม่ทำ ผมก็อยากทำแต่เงินไม่มีครับเพราะเงินเข้ามาแค่ห้าสิบเอ็ดล้านแต่ตั้งไวใ้น
เทศบัญญัติห้าสิบเก้าล้านบาท แต่ปีนี้ตั้งไว้ห้าสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทครับยัง
ไม่รู้ว่าเข้าเต็มจำนวนหรือไม่ หากเข้ามาเต็มจำนวนหรือว่าเกินมาเป็นห้าสิบสี่ล้านหรือ
ห้าสิบห้าล้านก็ถือว่าโชคดีครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็พยายามขอสนับสนุนงบนอกเพื่อมาแก้ไข
ปัญหา ทั ้งนี ้ก็ขอฝากท่านประธานไปยังสมาชิกหากมีงบใดที ่สมาชิกต้องการจะทำ
สามารถทำโครงการเข้ามาได้เพื ่อทำเทศบัญญัติในเดือนกรกฎาคมนี ้และเดือน
กรกฎาคมเราก็จะได้เปิดประชุมสภาฯวิสามัญเพื่อจะนำถนนหมู่ 6 หมู่ 2 หมู่ 11  
หมู่ 3 ซึ่งพี่น้องชาวบ้านได้เสนอมา นำเรียนท่านประธานไปยังสมาชิกได้เข้าใจ ขอบคุณ
ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านธนา  คำเจริญ ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายธนา  คำเจริญ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอเพิ่มเติมเขต 2 หมู่ 9 ซอยนี้เราได้ทำไปแล้ว 115 เมตร ไปสุดเส้นทางตรงสี่แยก

พอดี ทำให้เป็นทางต่างระดับทำให้เกิดอุบัติ เนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์เลี้ยวตรงทางต่าง
ระดับทำให้รถแฉลบได้รับบาดเจ็บครับ ขอฝากสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านพิจารณา
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เห็นชอบเนื่องจากอันตราย รอยต่อเพียงแค่ 70 เมตรก็สิ้นสุดเส้นทางแล้ว ขอฝากไว้
เท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน มีสมาชิกท่านอื่นจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ (ไม่มี ) 
ประธานสภาฯ เราอภิปรายค่อนข้างที่จะครอบคลุมทุกเส้นทุกสายแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องช่วยกัน

แก้ไข ดังนั้นหากเห็นว่าทั้ง 5 ญัตตินี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องในการใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รอสมาชิกที่ออกไปทำธุระนอกห้องประชุมสักครู่ครับ 
ลำดับต่อไปกระผมขอมติที่ประชุมครับ 

 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) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
- 
งดออกเสียง จำนวน 1  คน 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 5 ญัตติ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เร ียนท่านประธานสภาครับ กระผมขออนุญาตครับก่อนที ่จะเข้าส ู ่ญ ัตติท ี ่หก 
นายกเทศมนตรีฯ ผมขออนุญาตพอดีทางทหารได้มารอพบผมต้องขออนุญาตไปพบก่อนครับ ซึ่งในวันน้ี 

จะมีการแห่ช้างเผือกเพื ่อความเป็นสิริมงคลเพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบปกติและ 
มีความสามัคคี เกษตรกรของศรีวิชัยจะได้รุ่งเรืองและมีความสมบูรณ์พูนผล ซึ่งเป็นไป
ตามฮีตฮอยเรื่องการแห่ช้างเผือก ซึ่งผมเคยทำเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งร่วมกับ อบจ.  
จึงขออนุญาตที่สภาครับ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาฯ ลำดับต่อไปเป็นวาระที่ 4.6  
 (สมาชิกยกมือ )เรียนเชิญท่านตรีอนันต์ ขัดสาร ครับ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในญัตตินี้กระผมขออนุญาตไม่ร่วมพิจารณา ขอบคุณครับ  
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นายสงัด  ชัยแสน วาระที่ 4.6 ญัตติพิจารณาขอถอนมติที่ประชุม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผ ูกพัน 

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 
งบประมาณตั้งไว้ 464,700 บาท เรียนเชิญท่านสุรพล  ดวงจิต ผู้เสนอญัตติช้ีแจงต่อ
ที่ประชุมครับ 

นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่กระผมได้เสนอญัตตินี ้เนื่องจากกระผมได้ศึกษาข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องแลว้

ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ หากทำไปแล้วจะมีผลตามมาหลายประการ ดังนั้นเมื่อได้
อ่านข้อกฎหมายและได้มีการปรึกษาผู้รู้ด้านกฎหมายแล้วนั้นไม่สามารถดำเนินการตาม
นี้ได้เนื่องจากว่าการกันเงินหากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นกระผมได้เห็นชอบไป แต่
ด้วยไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ในส่วนของสมาชิกนั้นไม่เป็นไรแต่เป็นห่วงในส่วน
ของพนักงานประจำ เกรงว่าหากฝืนทำไปจะกระทบต่อองค์กร ดังนั้นผมจึงขอยื่นเสนอ
ถอนมติ แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจสมาชิกบางส่วนไม่เคารพซึ่งสถานที่ประชุม  บางคนก็ขอ
อนุญาต บางคนก็เดินออกไปเลยครับ นำเรียนท่านประธานสภาถึงข้อระเบียบในการ
ออกนอกห้องประชุมโดยไม่บอกกล่าวนั้นเป็นการไม่เคารพต่อที่ประชุมหรือไม่ และ
ตอนนี้มีสมาชิกอยู่เกินกึ่งหนึ่ง องค์ประชุมมีจำนวนทั้งหมด 12 คน มติที่ประชุมนับ
จากจำนวนที่มีอยู่ ดังนั้นในเมื่อสมาชิกที่ไม่เคารพต่อที่ประชุม ขออนุญาตท่านประธาน
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านธนา  คำเจริญ ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายธนา  คำเจริญ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ญตัติน้ีเราได้มีมติไปแล้วครับ ผมก็ไม่เห็นด้วยในการถอนญัตติ และมีมติเป็นเอกฉันท์ไป

แล้วครับและในเวลาน้ีจะถอนออก ผมก็ไม่เห็นว่าผิดกฎหมายอย่างไร ผมไม่เห็นด้วยใน
การถอนญัตติครับ  

นายสงัด  ชัยแสน มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านพุทธิ  นะมา ครับ 
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที่ท่านธนา  คำเจริญ กล่าวนั้น ประชุมครั้งที่ผ่านมามติเป็นเอกฉันท์ก็จริงครับ  

แต่ตามที่ผู้เสนอญัตติขอถอนได้กล่าวถึงในข้อกฎหมายว่าไม่สามารถกระทำได้ อันที่จริง
แล้วในเมื่อข้อกฎหมายเป็นไปตามนั้น กระผมก็ไม่สบายใจผมเห็นชอบว่าควรจะถอน 
แต่ในขณะนี้จำนวนสมาชิกที่อยู่ในที ่ประชุมจะมีผลกับการลงมติหรือไม่อย่างครับ 
อยากถามผู้รู้ เช่น เลขานุการสภาฯช่วยช้ีแจงว่าสามารถดำเนินการได้ ผมก็เห็นด้วยกับ
ท่านสุรพล ดวงจิต ให้ถอนมติครับ 

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ การนับองค์ประชุมหากมีสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ ณ ที่ประชุมแห่งนี้มีจำนวนสมาชิก 12 



๑๖ 
 

ท่าน ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมมีจำนวน 7 ท่าน ซึ่งมีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งถือเป็นองค์ประชุม
สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ  

นายสงัด  ชัยแสน หากสมาชิกเห็นว่าญัตตินี้สมควรถอนมติที่ประชุม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
ประธานสภาฯ กันเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณตั้งไว้ 

464,700 บาท กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
 เห็นชอบ จำนวน 6 เสียง 

1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
4) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
5) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

ไม่เห็นชอบ จำนวน  1  เสียง 
1) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 

งดออกเสียง จำนวน –  คน 
- 
ไม่อยู่ในที่ประชุม จำนวน 5  คน 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
5) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 6 เสียง 
 เห็นชอบให้ถอนมติที ่ประชุม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการ
ปรับปรุงถนนสายบ้านแม่ป้อกใน หมู ่ที ่  4 เชื ่อมบ้านใหม่สวรรค์ หมู ่ที ่  11 
งบประมาณตั้งไว้ 464,700 บาท  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสงัด ชัยแสน ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเรียนต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเชิญครับ 
ประธานสภาฯ และกระผมรบกวนฝากท่านเลขานุการสภาฯจัดเตรียมรายงานการประชุมเพื่อนำเสนอ

ในการประชุมสภาครั้งต่อไป เรียนเชิญท่านนิชสัน  เดชะอุป 
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนท่านประธานสภาเคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ในการประชุมสภาน้ัน 
รองประธานสภาฯ การที่สมาชิกหลายท่านลุกขึ้นไม่เข้าร่วมประชุม ตามวาระการประชุมเหลืออีกเพียงข้อ

เดียว ไม่เห็นด้วยแล้วลุกขึ้นโดยไม่เข้าร่วมการประชุม ถือเป็นการขาดการประชุม
หรือไม่อย่างไรครับ 

นายสงัด ชัยแสน ก็คงต้องหารือในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูลระเบียบต่าง ๆแล้วจึงมา 
ประธานสภาฯ หารือกันในที่ประชุมครั้งหน้าครับ เรียนเชิญท่านธนา  คำเจริญ ครับ 
 



๑๗ 
 

นายธนา  คำเจริญ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ในวาระอื่นๆนี้ ผมขอเสนอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฉีดพ่นยากำจัดยุงก่อนการประชุมด้วย

ยุงเยอะมากครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป เรื่องยุงในห้องประชุมนั้น ในห้องประชุมมีพัดลมหลายตัวและในพัดลมมีน้ำเมื่อไม่ได้ 
รองประธานสภาฯ เปลี่ยนน้ำยุงก็จะมาออกไข่เป็นลูกน้ำ เพราะฉะนั้นหลังจากประชุมเสร็จแล้วควรปล่อย

น้ำทิ้งทุกครั้งครับ 
นายสงัด ชัยแสน ฝากท่านเลขานุการสภาฯประสานไปยังเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเรื่องนี้ครับ  
ประธานสภาฯ   เมื ่อไม่มีท่านใดเสนอเรื ่องเพิ ่มเติมแล้ว กระผมในนามสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

ขอขอบคุณท่านสมาชิก เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และพ่อแม่พี่น้องตำบล 
ศรีวิชัย ทั้งเขต 1 และเขต 2 ที่ให้ความสนใจในการรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม
สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยมาโดยตลอด ในนามสภากระผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เป็นอย่างสูง ขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชมุเวลา   11.00 น. 
 

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 
 
 



๑๘ 
 

รับรองรายงานการประชุม 

           เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  

สมัยวิสามญั สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 

เมื่อวันที ่5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565   

 
                (ลงช่ือ)      สงัด  ชัยแสน           

(นายสงัด  ชัยแสน) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 

    (ลงช่ือ)        ธนา     คำเจริญ         คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                            (นายธนา     คำเจริญ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 

            
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 


