
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1/2561 

วันที่  29 มิถุนายน พ.ศ.2561  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 

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

ผู้มาประชุม :       จ ำนวน  13  คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นำยสุรพล  ดวงจิต ประธำนสภำเทศบำลฯ สุรพล  ดวงจิต  
2 นำยนิชสัน  เดชะอุป รองประธำนสภำเทศบำลฯ นิชสัน  เดชะอุป  
3 นำงสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เลขำนุกำรสภำเทศบำลฯ สุรีรัตน์  รุ่งเรือง  
4 นำยนิรันดร์  ยะเมฆ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 นิรันดร์  ยะเมฆ  
5 นำยเมืองค ำ  กำวิตำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 เมืองค ำ  กำวิตำ  
6 นำยณรงค์  ค ำวรรณ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ณรงค์  ค ำวรรณ  
7 นำงอนงค์คำร  ทิศหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 อนงค์คำร  ทิศหล้ำ  
8 นำงบุญมี  มณีขัติย์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 บุญมี  มณีขัติย์  
9 นำยสมนึก  แสนเจริญใจ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 สมนึก  แสนเจริญใจ  
10 นำยสุทธินันท์   

        ผำนำมรุ่งโรจน ์
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 สุทธินันท์   

        ผำนำมรุ่งโรจน ์
 

11 นำยวิรัตน์  วงค์ฝั้น สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 วิรัตน์  วงค์ฝั้น  
12 นำยสมคิด  ธรรมป๊อก สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 สมคิด  ธรรมป๊อก  
13 นำยสุพจน์  ตำสุยะ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 สุพจน์  ตำสุยะ  

 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จ ำนวน  -   คน 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จ ำนวน   7   คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นำยสมยศ  กันทะวัง นำยกเทศมนตรี สมยศ  กันทะวัง  
2 นำยอุดม  ติ๊บเตปิน รองนำยกเทศมนตรี อุดม  ติ๊บเตปิน  
3 นำยประเวศน์  พรมยืน รองนำยกเทศมนตรี ประเวศน์  พรมยืน  
4 นำงสำววิรำตรี   ยอดแก้ว เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี วิรำตรี   ยอดแก้ว  
5 นำยประยุทธ    เงำส่อง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ประยุทธ    เงำส่อง  
6 นำงอรชร    สมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง อรชร    สมพงษ์  
7 นำยวสันต์   ยะกำวิน   หัวหน้ำฝ่ำยโยธำฯ วสันต์   ยะกำวิน    
8 นำงสำวรัชณีย์ กองแก้ว นักวิเครำะห์นโยบำยฯ รัชณีย์ กองแก้ว  
9 นำยไพรัตน์   ธนันชัย หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนฯ ไพรัตน์   ธนันชัย  
10 นำงสำวนงครำญ   ศรีไทย นักวิชำกำรศึกษำ นงครำญ   ศรีไทย  
11 นำงสำวสิริรัตน์   กันตุ่น นักวิชำกำรพัสดุ สิริรัตน์   กันตุ่น  
12 นำยธนำธิป  อุต๊ะมำ เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน ธนำธิป  อุต๊ะมำ  



๒ 

 
 

เปิดประชุมเวลา   09.00   น. 
 
นายสุรพล ดวงจิต  เรียนนำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก 
ประธานสภาฯ ท่ำนครับ ก่อนที่จะเข้ำสู่กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 

ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2561 วันที่ 29 มิถุนำยน  2561 นั้น กระผมขออนุญำตน ำเรียน
เบื้องต้นก่อนว่ำในกำรประชุมแต่ละครั้งนั้น ขอให้ทุกท่ำนยึดระเบียบมำรยำทในกำร
ประชุมด้วยครับ ถ้ำหำกจะอภิปรำยก็ให้ยกมือขออนุญำตจำกประธำนฯ หำกประธำนฯ
อนุญำตแล้วจึงลุกขึ้นพูดเป็นรำยบุคคลครับ อีกเรื่องหนึ่งคือขอให้ทุกท่ำนอยู่ในที่
ประชุมจนกำรประชุมเสร็จสิ้นครับ ประเด็นส ำคัญคือบำงครั้งเมื่อมีกำรลงมติที่มีควำม
เสี่ยง มีบำงท่ำนออกไปก่อนที่จะมีกำรลงมติครับ เรื่องนี้ไม่สมควรท ำครับ ต่อไปกระผม
ขอเปิดประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 
2561 วันที่ 29 มิถุนำยน  2561 ครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต  1)ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในงำนวันเกิดครูบำเจ้ำศรีวิชัยเมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน  
ประธานสภาฯ  2561 ซึ่งงำนนี้เทศบำลต ำบลศรีวิชัยเรำเป็นเจ้ำภำพและเป็นเจ้ำของงบประมำณ 
  2)ขอบอบคุณทุกท่ำนที่ร่วมท ำบุญในงำนเปิดบ้ำนครูบำเจ้ำศรีวิชัยและเปิดรูปเหมือน  

 ครูบำเจ้ำศรีวิชัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 ครับ 
 3)กระผมเป็นตัวแทนน้องชำวบ้ำนทำงห้วยผำใต้ ขอขอบคุณฝ่ำยบริหำรแทนพ่ี ซึ่งเมื่อ

วันก่อนผมได้ประสำนไปยังท่ำนรองนำยกฯประเวศน์ และนำยช่ำงของเทศบำลฯ เข้ำ
ไปส ำรวจดูพ้ืนที่จริง ชำวบ้ำนมีควำมล ำบำกจริง ๆ ในกำรใช้เส้นทำงเส้นนั้น เพรำะว่ำ
หน้ำดินตรงนั้นเป็นทรำยพอน้ ำมำก็จะกัดเซำะถนนครับ ทรำบมำว่ำทำงฝ่ำยบริหำรได้
ไปด ำเนินกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณแทนพ่ีน้องชำวบ้ำนด้วยครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
 สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่  12 มีนาคม  2561 
นายสุรพล ดวงจิต ซ่ึงรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วนั้น เจ้ำหน้ำที่ได้ส่งให้ทุกท่ำนตำมก ำหนดเวลำที่เรำ 
ประธานสภาฯ จะมีกำรประชุม และขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่เมื่อกำรประชุมครั้งก่อนผมได้ให้ใส่ตัวเลข

หน้ำกระดำษในบันทึกรำยงำนกำรประชุมเพ่ือที่จะได้ง่ำยในกำรเปิดอ่ำนนั้น เจ้ำหน้ำที่
ได้ด ำเนินกำรแล้วครับ สมำชิกท่ำนใดมีแนวคิด ข้อคิด หรือมีข้อแก้ไขในรำยงำนกำร
ประชุมครับ หำกไม่มี กระผมขอมตริับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1
ครั้งที่  1/2561  วันที่ 12 มีนำคม 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสุรพล ดวงจิต ก่อนอื่นกระผมขออนุญำตน ำเรียนผู้ที่ยื่นญัตติ อำจจะเป็นกำรเข้ำใจผิดกันควำมจริง 
ประธานสภาฯ ต้องเป็นเรื่องยื่นกระทู้ถำม ถ้ำยื่นญัตติกำรอภิปรำยจะเป็นวงแคบ เรำเปลี่ยนมำเป็น

กำรยื่นกระทู้ถำม และขออนุญำตปรับแก้ในส่วนของรำยกำรให้กระชับขึ้นเพ่ือที่จะได้มี
กำรอภิปรำยที่หลำกหลำยครับ ท่ำนสท.สมนึก คงจะไม่ติดขัดในข้อนี้ครับ ต่อไปเข้ำสู่
วำระกำรประชุมครับ  



๓ 

 

 3.1เรื่องสรุปรายรับรายจ่ายเม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เชิญเจ้าหน้าที่กอง
คลังช้ีแจง 

นางอรชร สมพงษ ์ เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำฯ 
ผอ.กองคลัง และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนค่ะ สรุปรำยรับรำยจ่ำยเมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2561 

รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้กับทุกท่ำนค่ะ 
 ดิฉันจะสรุปยอดรวมคือ ณ วันที่  31 พฤษภำคม 2561 ยอดรับจ ำนวน 

34,118,174.13 บำท ยอดจ่ำยจ ำนวน 26,735,670.52 บำท รำยรับหักรำยจ่ำย
แล้วเหลือจ ำนวน 7,382,503.61 บำท เงินส่วนนี้เหลือเจ็ดล้ำนกว่ำบำทจริงแต่เงิน
เบี้ยผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ฯ ค่ำใช้จ่ำยประจ ำ เงินเดือนพนักงำน เงินเดือนคณะผู้บริหำร ,
สมำชิกสภำฯ ยังอยู่ในเงินส่วนนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ค่ะ 
และประมำณกำรคร่ำว ๆ ล่วงหน้ำเรำโอนงบประมำณไปเป็นโครงกำรของหมู่ 1 
จ ำนวน 756,000 บำท โครงกำรนี้งำนพัสดุก ำลังได้รับร่ำงขอบเขตงำนมำเมื่อวันที่ 
28 มิถุนำยน 2561 ต่อไปก็จะด ำเนินกำรตั้งกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง ก็คืออยู่
ในช่วงเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต โครงกำรของหมู่ 6 ด ำเนินกำรหรือยังครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง โครงกำรของหมู่ 6 ยังไม่ได้ด ำเนินกำรค่ะ อยู่ในเทศบัญญัติ ไม่ต้องโอนงบประมำณ 
เลขานุการสภาฯ ของหมู่ 6 มี 2 โครงกำร ห้ำแสนบำทกับสี่แสนบำท ผู้บริหำรเลือกโครงกำรห้ำแสน

บำทค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต ณ ตอนนี้เงินจ ำนวน 7,382,503.61 บำท มีค่ำใช้จ่ำยอะไรบ้ำงครับ 
ประธานสภาฯ 
นางอรชร  สมพงษ ์ 1.เบี้ยผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยติดเชื้อ เดือนมิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
ผอ.กองคลัง รวม 4 เดือน จ ำนวน 3,600,000 บำท 
 2.โอนงบประมำณไปเป็นโครงกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ 1 จ ำนวน 

756,000 บำท 
 3.รำยจ่ำยประจ ำ เงินเดือนพนักงำน เงินเดือนคณะผู้บริหำร ,สมำชิกสภำฯ เดือนละ 

1,069,695 บำท  ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน รวม 4 เดือน 
เป็นเงิน 4,278,780 บำท เอำรำยรับหักรำยจ่ำยหักรำยจ่ำยของเดือนพฤษภำคมมำ
คิดค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำจนถึงเดือนกันยำยน ก็เลยท ำให้ตัวเลขติดลบค่ะ อยำกให้ท ำ
เหมือนทุกปีคือถ้ำเดือนกันยำยนนี้ใกล้สิ้นปีงบประมำณเงินเข้ำไม่ทันเรำค่อยเบิกตัดปี
แบบนี้ดีหรือไม่ค่ะ ถ้ำหำกว่ำเดือนสิงหำคมมีเงินเข้ำมำล้นจะรำยงำนทำงเจ้ำหน้ำที่
งบประมำณค่ะ ตอนนี้เงินติดลบประมำณ 1,252,276.39 บำท ค่ำใช้จ่ำยนี้ยังไม่ได้
รวมค่ำไฟฟ้ำ ค่ำสำธำรณูปโภคค่ะ 

 ณ ตอนนี้ เงินสะสมเรำมีอยู่  6 ,848 ,167.36 บำท เรำจ่ำยขำดเงินสะสม 
1,799,000 บำท เงินสะสมเหลือ 5,049,167.36 บำท  

นายสุรพล ดวงจิต หักค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ แล้ว เงินติดลบประมำณ 1,252,276.39 บำท  ถ้ำมีเงินเข้ำมำ 
ประธานสภาฯ อย่ำงไร ให้ทำงคลังแจ้งมำยังประธำนสภำฯทรำบด้วยครับ เพ่ือที่จะได้เชิญสมำชิกร่วม

ประชุมเพ่ือหำรือบริหำรจัดกำรงบประมำณที่เข้ำมำครับ ในส่วนนี้ทำงสมำชิกเห็นว่ำ
อย่ำงไรครับ เชิญครับ 

 



๔ 

 

นายสมนึก แสนเจริญใจ ในเรื่องงบประมำณนั้น ถ้ำเงินเข้ำแต่ละครั้งแต่ละไตรมำส ในแต่ละไตรมำสเรำน ำเงิน 
สมาชิกสภาฯ มำโครงสร้ำงพื้นฐำนสักโครงกำรหรือสองโครงกำรจะได้หรือไม่ครับ ถ้ำเรำรอเงินเข้ำมำ

ก็เลื่อนไปเรื่อย ๆ ชำวบ้ำนเสียโอกำส ถ้ำเงินเข้ำมำผมขอมำท ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนบ้ำง
ครับ เพรำะปล่อยไปปี 2561 ผมว่ำจะไม่ได้ท ำเลยครับ ตัดงบข้ำมปีก็จะเหมือนปี 59 
ปี 60 ก็เลื่อนมำจนถึงปี 61 จะเข้ำปี 62 แล้วครับ ขอทำงฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้
ด้วยเพรำะพ่ีน้องชำวบ้ำนเดือดร้อนครับ ชำวบ้ำนติมำว่ำสมำชิกสมัยนี้เข้ำมำไม่ได้อะไร
เลย ไม่มีบทบำทอะไรเลยครับ ถ้ำเรำท ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้หมู่บ้ำนบ้ำงไม่มำกก็น้อยก็
ยังดีครับ ไตรมำสที่หนึ่งเข้ำมำแปดล้ำนกว่ำบำทเรำแบ่งมำท ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสักสี่
แสนบำท ก็ถือว่ำเรำได้ท ำไปบ้ำงครับ พอไตรมำสสองเข้ำมำก็ไม่ได้อะไร ตอนนี้ไตรมำส
สำมแล้วโครงกำรในเทศบัญญัติก็คงค้ำง ชะลอโครงกำรไปเรื่อย ๆ ผมจึงอยำกฝำกให้
ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนด้ำนถนนสัญจรของพ่ีน้อง
ชำวบ้ำนครับ หมู่ 9 ได้อันดับ 1 ท่ำนรองฯประเวศน์ บอกว่ำตอนนี้เรำได้โครงกำรจำก
ทำงจังหวัด จำกหน้ำโรงเรียนไปจนถึงตลำดนัดวันศุกร์ ชำวบ้ำนก็ถำมมำว่ำงบประมำณ
ที่เหลือของเทศบำลมีหรือไม่ ผมก็บอกไปว่ำเทศบำลเหลืองบประมำณสี่แสนบำท 
ชำวบ้ำนขอซ่อมถนนต่อไปทำงนำยสมหวัง ผมก็ตอบกับชำวบ้ำนไม่ได้เพรำะผมก็ไม่
ทรำบว่ำที่ท่ำนรองฯประเวศน์ กล่ำวนั้นเท็จจริงอย่ำงไรครับ ชำวบ้ำนก็หวังว่ำที่ท่ำน
รองนำยกฯประเวศน์ บอกมำว่ำโครงกำรของจังหวัดได้แน่นอนนั้น ประกอบกับ
ผู้ใหญ่บ้ำนก็บอกว่ำได้แน่นอน และจะมำท ำในไม่กี่วันนี้ ชำวบ้ำนก็รอ เมื่อวันก่อนผมก็
เห็นเจ้ำหน้ำที่เทศบำลน ำยำงมะตอยไปซ่อมแซมถนนครับ ในเมื่อเรำเป็นสมำชิกสภำฯ
ผมอยำกจะให้ตัดงบประมำณไปโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ได้มำกที่สุดครับ ส่วนรำยละเอียด
ปลีกย่อยในเทศบัญญัตินั้นเริ่มออกเกือบหมดแล้ว โครงกำรที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน เช่น กำรอบรม คงใช้งบประมำณไม่มำก เรำท ำสัก 2-3 โครงกำรได้สักส่วนก็
ยังดี เพรำะต ำบลเรำมี 13 หมู่บ้ำน จ ำนวนเงินห้ำล้ำนสองแสนบำทนั้นถือว่ำไม่มำก
จนเกินไป โครงกำรหมู่บ้ำนละสี่แสนบำทผมคิดว่ำไม่มำกครับ ผมจะขอน ำโครงกำรของ
โครงสร้ำงพื้นฐำนเข้ำแทรกครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่ำนสท.สมนึก ที่ได้ให้ข้อคิดในกำรท ำงำนกับสมำชิกครับ เพรำะว่ำเรำคลุก 
ประธานสภาฯ คลีกับพ่ีน้องชำวบ้ำน เวลำชำวบ้ำนได้รับควำมเดือดร้อนก็ขอควำมช่วยเหลือมำยัง

สมำชิกครับ ผมก็เห็นด้วยกับที่ท่ำนสท.สมนึกกล่ำวมำครับ ผมขออนุญำตเรียนถำมทำง
เจ้ำหน้ำที่กองคลังว่ำในส่วนของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของหมู่ 6 งบประมำณห้ำแสนบำท
เรำน ำมำท ำพร้อมกันเลยได้หรือไม่ ถ้ำเงินเข้ำมำเดือนกันยำยนก็ไม่มีปัญหำ แต่ถ้ำเงิน
ยังไม่เข้ำมำจะสำมำรถใช้เงินสะสมได้หรือไม่ ถ้ำหำกว่ำเรำแก้ปัญหำในส่วนของเบี้ยยัง
ชีพต่ำง ๆ แล้วจะด ำเนินกำรได้หรือไม่ ต้องยอมรับว่ำงบประมำณตอนนี้รัฐบำลได้ทุ่ม
ให้กับทำงปกครองเยอะมำก ท ำให้เงินท้องถิ่นเรำได้ไม่มำก  ผมขอท ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ของหมู่ 6 อีกห้ำแสนบำทจะได้หรือไม่ครับ แล้วที่เหลือในเทศบัญญัติปี 2561 ค่อย
มำหำรือกันอีกครั้งครับ ครั้งนี้ให้เสร็จทั้ง 2 หมู่บ้ำน ทั้ง หมู่ 1 และ หมู่ 6 ได้หรือไม่
ครับ 

นางอรชร  สมพงษ ์ ถ้ำเรำจะท ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเรำต้องมำค ำนวณเงินก่อน ถ้ำค ำนวณแล้วติดลบก็ไม่  
ผอ.กองคลัง สำมำรถด ำเนินกำรให้ได้ค่ะ ต้องหำรือกับเจ้ำหน้ำที่งบประมำณก่อนค่ะว่ำควำมเป็นไป

ได้ที่เรำจะท ำไปก่อนแล้วถ้ำเงินติดลบขึ้นมำ เรำจะน ำเงินสะสมมำเยียวยำได้หรือไม่ค่ะ 
 



๕ 

 

นายสุรพล ดวงจิต ขออนุญำตครับ ณ วันนี้เงินติดลบอยู่แล้วครับ ถ้ำเรำเพิ่มโครงสร้ำงพื้นฐำนของหมู่ 6  
ประธานสภาฯ อีกห้ำแสนบำทจะท ำได้หรือไม่ ในเมื่อเงินติดลบอยู่แล้วครับ  
นางอรชร  สมพงษ ์ ยอดเงินที่แจ้งไปนั้น เป็นยอด วันที่ 31 พฤษภำคม 2561 แต่ตอนนี้ที่เรำคิด 4 เดือน  
ผอ.กองคลัง คือ มิถุนำยน - กันยำยน  เจ้ำหน้ำที่กันรำยจ่ำยประจ ำแล้วโดยประมำณ 3 เดือน อันที่

จริงเงินจะเหลืออยู่ประมำณล้ำนกว่ำบำท ยังไม่หักค่ำสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ถ้ำเรำคิดไว้ 
3 เดือน ถือว่ำยังไม่ติดลบค่ะ เดือนกันยำยนเรำยังไม่ต้องน ำมำคิดในส่วนของรำยจ่ำย
ประจ ำ แต่เรำก็ต้องท ำสถำนะกำรเงินให้ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ ตอนนี้เรำไม่สำมำรถที่จะ
ตกลงได้ว่ำท ำได้ทั้งหมู่ 1 และ หมู่ 6 ได้เพรำะถ้ำเดือนกันยำยนเงินไม่เข้ำมำแล้ วเงิน
ติดลบขึ้นมำเรำจะน ำเงินสะสมมำเยียวยำเป็นเรื่องยำกที่เรำจะท ำได้ค่ะ เพรำะเงินเบี้ย
ผู้สูงอำยุเป็นเงินที่เรำต้องเตรียมไว้ ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินที่เรำจะสำมำรถน ำเงินสะสมมำ
ใช้ได้ค่ะ 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ดิฉันมีข้อเสนอว่ำก็เหลือเวลำอีก 3 เดือน ตอนนี้เรำพร้อมแล้วที่จะด ำเนินกำร 
เลขานุการสภาฯ โครงสร้ำงพื้นฐำนหมู่ 1 งบประมำณ 756,000 บำท ทำงบริหำรเรำหำรือไว้แล้วว่ำปี

นี้ทั้ง หมู่ 1 และหมู่ 6 นั้นเรำต้องท ำให้เสร็จสิ้นถ้ำมีงบประมำณเข้ำมำ ตอนนี้เรำท ำ
ของหมู่ 1 ก่อน แล้วค่อยด ำเนินกำรของหมู่ 6 เพรำะเมื่อวันก่อนคณะบริหำรเรำได้
ประชุมหำรือกันไว้แล้วในเรื่องนี้ค่ะ แต่ ณ ตอนนี้เรำมีปัญหำเหมือนที่เจ้ำหน้ำที่คลัง
กล่ำวมำค่ะ แต่อีก 3 เดือนงบประมำณเข้ำแน่นอน แต่ต้องบอกก่อนว่ำเงินของท้องถิ่น
น้อยลงเรื่อย ๆ ค่ะ อีกเรื่องคือจะแจ้งกับสมำชิกฯว่ำตอนนี้ โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน 
ของรัฐบำลให้ท ำโครงกำรส่งเสริมอำชีพซึ่งบังคับให้ท ำค่ะ ต้องเตรียมงบประมำณไว้สี่
หมื่นบำทซึ่งถือว่ำน้อยมำกค่ะ ดิฉันลงพ้ืนที่หมู่บ้ำนละ 4 ครั้ง 13 หมู่บ้ำน รวม 52 
ครั้ง เรำต้องรำยงำนตลอด แล้วปีนี้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จะเข้ำแผนพัฒนำฯ และเทศ
บัญญัติฯจะต้องมีในกำรประชุมประชำคมโครงกำรไทยนิยมฯค่ะ ทุกที่ก็ท ำงำนล ำบำก
เหมือนกันค่ะ บริหำรเรำก็ไม่ได้นิ่งดูดำยค่ะ ประชุมหำรือประจ ำเดือนตลอดค่ะ  

นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกเรำพยำยำมผลักดันให้ครบทุกหมู่บ้ำนแต่ติดที่งบประมำณเรำไม่เพียงพอ  
ประธานสภาฯ สมำชิก ท่ำนอ่ืนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป ผมขออนุญำตครับ ในแต่ละปีงบประมำณเทศบำลเรำประมำณ 26 ล้ำนกว่ำบำท ถ้ำ 
รองประธานสภาฯ เรำตัดงบประมำณมำท ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนประมำณ 2 ,600,000 บำทจะได้หรือไม่

ครับ สมัยหนึ่งมี 4 ปี แต่ละหมู่บ้ำนขอมำ 1 โครงกำร โครงกำรละ 800,000 บำท มี
ทั้ งหมด 13 หมู่บ้ำน ใช้งบประมำณปะมำณ 10 ,400 ,000 บำท ในหนึ่ ง
ปีงบประมำณมีเงินเข้ำมำ 26 ล้ำนบำท เรำน ำไปท ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนปีละประมำณ  
2,600,000 บำท ผมคิดว่ำไม่น่ำเกลียดครับ แต่ที่ผ่ำนมำหมู่บ้ำนละ 1 โครงกำรยัง
ไม่ได้เลยครับ  

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่ำนรองฯนิชสัน ครับ เดือนนี้เดือนมิถุนำยน เดือนสิงหำคมเรำก็จะท ำเทศ   
ประธานสภาฯ บัญญัติฯ  ดังนั้นในส่วนนี้ขอฝำกสมำชิกฯตรวจดูร่ำงเทศบัญญัติฯที่ให้ไปในส่วนของ

ตัวเลข โครงกำรบำงโครงกำรที่ เรำตั้งไปแล้วบำงครั้งเรำมำดูแล้วไม่สมดุลกับ
งบประมำณที่ผ่ำนสภำฯ หลำยๆ อย่ำง หลำยๆ เรื่อง ผมก็ติดตำมดูครับ บำงโครงกำร
ที่ท ำแล้วไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เหมำะสมกับกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่ผ่ำนสภำฯไป 
ดังนั้นเดือนสิงหำคมนี้ที่จะมีกำรจัดท ำเทศบัญญัติฯต้องช่วยกันพิจำรณำให้ถี่ถ้วนใน
ส่วนของโครงกำรและงบประมำณโครงกำรต่ำง ๆ ครับ  

 



๖ 

 

นายสมคิด ธรรมป๊อก เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำฯ 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ งบประมำณที่เข้ำมำขำดรำยละเอียดว่ำใช้จ่ำยอะไร

ไปบ้ำง ท ำรำยละเอียดมำให้ครบด้วยครับว่ำเหลือเงินเท่ำใด แล้วน ำมำพิจำรณำในที่
ประชุมว่ำงบประมำณที่เหลืออยู่เรำจะสำมำรถน ำมำท ำอะไรได้บ้ำง แต่ละครั้งเงินก็ยัง
เหลืออยู่ จะเหลือมำกหรือน้อยเรำก็สำมำรถท ำโครงกำรเล็ก ๆ ได้ครับ เงินที่เหลือเอำ
ทิ้งไว้แล้วไม่น ำมำท ำมันก็ไม่เกิดประโยชน์ครับ เรำจะรอแต่เงินก้อนใหม่มำ  รอเงิน
จ ำนวนมำกแล้วค่อยท ำมันเป็นไปได้ยำกครับ ถ้ำเงินมีน้อยเรำก็ท ำโครงกำรเล็ก ๆ ไป
ก่อนครับ แต่ทุกวันนี้เงินเข้ำมำก็ไม่ได้ท ำ ถ้ำหำกว่ำเงินเข้ำมำให้คลังชี้แจงรำยละเอียด
มำทั้งหมดว่ำมีรำยรับ รำยจ่ำยอะไรบ้ำง เงินเหลือเท่ำใด เพ่ือที่เรำจะได้น ำมำหำรือใน
ที่ประชุมต่อไปครับ กว่ำจะท ำแต่ละครั้งต้องใช้เวลำ ต้องประมำณกำร จัดซื้อจัดจ้ำง
ต่ำง ๆ เวลำยืดยำวออกไปพ่ีน้องชำวบ้ำนก็เสียโอกำสครับ   

นายสุรพล ดวงจิต ขออนุญำตให้ทำงคลัง ชี้แจงรำยละเอียดที่ปรำกฎในเทศบัญญัติฯ ช่วยสรุปมำอย่ำง 
ประธานสภาฯ ละเอียดเพ่ือที่จะน ำเข้ำสู่กำรประชุมต่อไปครับ พร้อมเมื่อใดขอทำงเจ้ำหน้ำที่คลังแจ้ง

ประธำนสภำฯด้วยครับ  เรื่องสรุปรำยรับรำยจ่ำยท่ำนใดมีเรื่องน ำเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่
ครับ กระผมต้องขอโทษ ท่ำนสท.สมนึก เนื่องจำกมีหลำยเรื่องที่ท่ำนสท.สมนึกยื่น
กระทู้ถำมมำแต่กระผมไม่ได้น ำลงวำระกำรประชุม แต่จะน ำไปเพ่ิมเติมในกำรสรุปเรื่อง
กำรด ำเนินงำนในปี 2561 เรื่องซ่อมแซมถนนลูกรัง ฯลฯ ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

นายสุรพล ดวงจิต 3.2 เรื่องสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี 2561 
ประธานสภาฯ สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนนั้น ตอนนี้จะด ำเนินกำรหมู่ที่ 1 ก่อน เสร็จ

แล้วจึงค่อยด ำเนินกำรหมู่ที่ 6 ประมำณกลำงเดือนหน้ำเรำจะหำรือกันอีกครั้งหนึ่งครับ 
ต่อไปเชิญท่ำนสท.สมนึกครับ 

นายสมนึก  แสนเจริญใจ เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำฯ 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ กระผมขอสอบถำมเรื่องโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง

ที่ใช้เงินงบสะสมไปนั้น  สร้ำงควำมเดือดร้อนให้พ่ีน้องชำวบ้ำนครับ เนื่องจำกไม่ใช่หิน
เป็นดินลูกรัง หมู่ 13 นั้นดินลงบำง เป็นดินผสมหิน ฝนตกก็เป็นโคลน หญ้ำก็เริ่มขึ้น 
ผมได้ไปดูพ้ืนที่แล้วชำวบ้ำนเดือดร้อนจริงครับ ชำวบ้ำนจะมำที่เทศบำลและจะไป
ร้องเรียนที่อ ำเภอผมก็ได้บอกกับพ่ีน้องชำวบ้ำนว่ำทำงสมำชิกฯและฝ่ำยบริหำรจะ
ประชุมเพ่ือหำรือแนวทำงแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนนี้ เนื่องจำกชำวบ้ำนเดินทำง
สัญจรล ำบำกมำกครับ งบประมำณเรำก็ได้ใช้ไปแล้วขอให้ทำงผู้รับเหมำซ่อมแซมจะได้
หรือไม่ 

นายสุรพล ดวงจิต ในส่วนนี้ กำรรับเหมำทุกอย่ำง กำรจ่ำยเงินนั้น จะต้องมีเงินประกันสัญญำอยู่ว่ำใน 
ประธานสภาฯ สัญญำ 1 ปีนั้น ถ้ำครบ 1 ปี ถ้ำงำนทุกอย่ำงเรียบร้อยดีก็สำมำรถมำขอเงินประกัน

สัญญำคืนได้ แต่กรณีที่งำนไม่เรียบร้อยสมำชิกฯช่วยแจ้งมำเพ่ือที่จะได้แจ้งให้ผู้รับเหมำ
ทรำบ เพื่อที่จะได้มำซ่อมแซมให้ครับ เชิญท่ำนรองฯประเวศน์ 

นายประเวศน์ พรมยืน กำรด ำเนินกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนนั้น ผมได้ปรึกษำฝ่ำยบริหำรแล้วนั้น งบประมำณไม่ 
รองนายกเทศมนตรีฯ เข้ำครับ ถ้ำเรำจะท ำหมู่ 6 ไปพร้อมกับหมู่ 1 ก็ท ำได้ แต่ว่ำเงินเบี้ยผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 

ฯลฯ เรำต้องเตรียมให้พร้อมทุกเดือน วันที่ 10 ของทุกเดือนท่ำนไปดูที่ ธนำคำรธกส. 
ครับ ผู้สูงอำยุ อยู่รอเต็มธนำคำรครับ เรำไม่เคยติดค้ำงเงินเบี้ยผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ฯลฯ 
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ถำมว่ำจะทันหรือไม่ผมคิดว่ำทันถึงหมู่ 1 งบประมำณ 400,000 บำท ได้เอกสำรแล้ว
ผมถึงกล้ำรับปำกกับผู้ใหญ่บ้ำนว่ำหมู่ 1 ต้องได้เพรำะกำรสัญจรล ำบำกมำก ผมได้
ประสำนกับช่ำงทำงหลวงชนบทให้ซ่อมแซมไปก่อน ส่วนเรื่องลูกรังนั้น กำรแจ้ง
ซ่อมแซมนั้นซ่อมแซมไปแล้วที่ทุ่งเหล่ำ ที่ท่ำนสท.สมนึก แจ้งมำนั้นเป็นงบประมำณคน
ละตัวครับ ลูกรังหมู่ 13 เป็นงบประมำณของจังหวัดครับ งบประมำณของจังหวัดกำร
ที่จะแจ้งซ่อมนั้นท ำได้แต่ผมไม่อยำกไปรบกวนทำงจังหวัดเพรำะที่ผ่ำนมำเกิดปัญหำ
หลำยอย่ำงครับ ผมกับนำยกฯจ้ำงรถไถวันละ 3 ,500 บำท ไปเกรดถนนให้ชำวบ้ำน
ครับ ผมมองดูแล้วว่ำลูกรังในพ้ืนที่ล ำบำกส ำหรับเรำครับ ในเมื่อเกิดปัญหำขึ้นมำแล้ว
เรำก็ต้องแก้ปัญหำร่วมกันครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่ำนรองฯประเวศน์ครับ ต้องยอมรับว่ำถ้ำเป็นงบประมำณของจังหวัดเป็น   
ประธานสภาฯ เรื่องท่ีค่อนข้ำงยำก เพรำะเรำไม่ทรำบว่ำขั้นตอนงบประมำณผ่ำนมำอย่ำงไร ควำมจริง

งบประมำณจังหวัดทำงฝ่ำยปกครองน่ำจะรับรู้รับทรำบมำกกว่ำสภำฯครับ แต่พอเกิด
ปัญหำขึ้นผู้น ำหมู่บ้ำนก็โยนปัญหำให้เทศบำลฯ ผู้น ำหมู่บ้ำนไม่ชี้แจงให้ชำวบ้ำนทรำบ
ว่ำกำรด ำเนินงำนนั้นเป็นส่วนไหนอย่ำงไร ฝำกสมำชิกฯ หำกพ่ีน้องชำวบ้ำนถำมเรื่อง
ไหนที่พอชี้แจงได้ก็ขอให้ชี้แจงด้วยครับ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นกระทู้ที่ท่ำนสท.สมนึกยื่นกระทู้ถำมมำเรื่องกำรก่อสร้ำงถนนท่อลอดเหลี่ยม 
ประธานสภาฯ หมู่ 1 เชิญท่ำนสท.สมนึกครับ 
นายสมนึก  แสนเจริญใจ กำรซ่อมแซมของ หมู่ 1 นั้น ตอนแรกช่ำงประมำณกำรแล้วงบประมำณสองแสนกว่ำ 
สมาชิกสภาฯ บำท ผู้ใหญ่บ้ำนก็ถำมผมว่ำจะด ำเนินกำรได้เมื่อใด ผมก็บอกไปว่ำก ำลังด ำเนินกำร

จัดซื้อจดจ้ำง ทำงช่ำงก็ประมำณกำรแล้ว ผมก็อยำกทรำบว่ำจะท ำหรือไม่ อย่ำงที่
ท่ำนสท.สมคิดบอกว่ำถ้ำหำกไม่ท ำถ้ำเกิดพังลงมำจะเกิดควำมสียหำยมำกครับ ถ้ำเกิด
มีน้ ำไหลมำก็ไม่สำมำรถท ำได้ครับ ถ้ำเรำพร้อมงบประมำณสองแสนกว่ำบำทก็ถือว่ำไม่
มำก ชำวบ้ำนก็ติมำว่ำไม่ท ำสักทีครับ ขอฝำกทำงฝ่ำยบริหำรพิจำรณำด้วยครับ  

นายสุรพล ดวงจิต ส ำหรับโครงกำรนี้ผมเห็นด้วยที่จะเข้ำไปดูแลและซ่อมแซม แต่ว่ำเรำจะทุ่มงบประมำณ 
ประธานสภาฯ อีกสองแสนบำทและอีกโครงกำรหนึ่งงบประมำณเจ็ดแสนบำทรวมเป็นเก้ำแสนบำทลง

ที่หมู่ 1 ที่เดียว งบประมำณจะไม่พอส ำหรับหมู่บ้ำนอ่ืน หมู่บ้ำนอ่ืนก็จะไม่ได้ท ำครับ 
ผมมีแนวทำงในกำรแก้ปัญหำคือเรำน ำกระสอบทรำยเรียงทับกันแก้ไขปัญหำไปก่อนถ้ำ
งบประมำณเข้ำมำเรำค่อยมำหำรือกันอีกครั้งจะได้หรือไม่ครับ 

นายประเวศน์ พรมยืน แบบที่ออกมำสองแสนกว่ำบำทนั้นวิศวกรไม่รับรองครับ ผมปรึกษำท่ำนสท.สุพจน์แล้ว 
รองนายกเทศมนตรีฯ ว่ำขอให้ชำวบ้ำนจัดหำไม้ ส่วนทำงเรำจะให้เป็นปูน ทรำย และกระสอบ แบบที่ให้ทุก

ท่ำนดูนั้นจะให้ทำงช่ำงชี้แจงกับทุกท่ำนว่ำติดขัดตรงไหนท ำไมไม่สำมำรถท ำได้ครับ  
นายสุรพล ดวงจิต โครงกำรนี้มีเรื่องระเบียบเข้ำมำเก่ียวข้องครับ ให้ช่ำงชี้แจงแนวทำง รำยละเอียด กำร 
ประธานสภาฯ ปฏิบัติตำมหนังสือสั่งกำรนี้ครับ 
นายไพรัตน์  ธนันชัย เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำฯ 
หน.ฝ่ายแบบแผน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ หนังสือที่ผมได้แจกให้กับทุกท่ำนนั้นคือหนังสือ

คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรภำครัฐ สืบเนื่องจำกที่
พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประกำศใช้พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบรหำรภำครัฐ พ.ศ. 
2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม พ.ศ.2560 คณะกรรมกำรฯได้มี หนังสือ 
กค (กวจ)0405.2/ว112 แจ้งมำว่ำกรณีงำนก่อสร้ำง งำนซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม 
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รื้อถอน แก้ไขต่ำง ๆ นั้น ที่เป็นกำรกระทบต่อโครงสร้ำงจะต้องมีวิศวกรรับรองแบบ ซึ่ง
จะเป็นอำคำรสำธำรณะด้วย สิ่งต่ำง ๆ ของเทศบำลฯเรำเป็นสำธำรณะหมด ในเมื่อถ้ำ
เป็นสำธำรณะก็จะต้องมีวิศวกรรับรองแบบ ซึ่งกองช่ำงเรำไม่มีวิศวกรที่จะรับรองแบบ
ครับ และเจ้ำหน้ำที่ของเรำก็ไม่มีอ ำนำจออกแบบด้วยครับ อันดับแรกถ้ำเรำจะท ำ
เกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สำมำรถท ำได้เลย เช่น ท่อลอดเหลี่ยม ถนน เพรำะมีแบบ
มำตรฐำนที่เรำสำมำรถน ำแบบมำตรฐำนมำใช้ได้เลย แต่ที่นอกเหนือจำกแบบ
มำตรฐำนต้องใช้วิศวกรรับรอง ผนังกั้นดินเข้ำข่ำยอำคำรสำธำรณะและไม่ได้มีในแบบ
มำตรฐำนครับ เป็นงำนออกแบบเฉพำะที่จะต้องมีวิศวกรรับรอง กำรรับรองก็คือ 1.
อำจจะต้องร้องขอไปที่หน่วยงำนอ่ืนที่มีวิศวกร เช่น โยธำธิกำรและผังเมือง ทำงหลวง
หรือทำงหลวงชนบทให้ช่วยออกแบบให้ แต่เท่ำที่หำรือกับช่ำงมำจะไม่รับรองให้เรำ
เพรำะโดยมำตรฐำนวิชำชีพของวิศวกรไม่สำมำรถรับรองแบบที่คนอ่ืนออกแบบได้ จะ
รับรองเฉพำะแบบที่ออกแบบเองเท่ำนั้น เอกสำรอีกฉบับที่ผมแจกไปคือกฎกระทรวง
ของงำนเกี่ยวกับวิศวกรรมควบคุมมีในส่วนวิศวกรโยธำอยู่ในข้อปลีกย่อย มีอะไรบ้ำงที่
จะเข้ำข่ำยที่ต้องให้วิศวกรรับรอง ท่ำนลองดูในเอกสำรข้อที่ 4 จะกล่ำวถึงสำขำ
วิศวกรรมโยธำ จุดที่ส ำคัญคือข้อ 4 วงเล็บที่ 2 อำคำรสำธำรณะทุกขนำดที่ต้องใช้
วิศวกรรับรอง ปัญหำของเรำคือไม่มีใครที่จะสำมำรถรับรองตรงนี้ได้ครับ ซึ่งเดิมเรำใช้
ระเบียบพัสดุ พอออกพรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ ตัวนี้มำหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
ทั้งหมดจะต้องมำอิงพรบ.ตัวนี้ครับ ท ำไมเมื่อก่อนเรำท ำได้แต่เดี๋ยวนี้ท ำไม่ได้นั้น 
เพรำะว่ำคนที่เข้ำไปเป็นคณะกรรมกำรวินิจฉัยฯร่วมไม่มีคนจำกท้องถิ่นเลยครับ มำ
จำกโยธำธิกำรและผังเมือง กรมทำงหลวงชนบท ทำงหลวงชนบท กรมชลประทำน 
เป็นผู้ออกระเบียบครับ ก็เลยเป็นปัญหำกับท้องถิ่นเรำที่ว่ำเรำไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ตรงนี้ได้ครับ ซึ่งพรบ.ตัวนี้ก็สำมำรถให้โทษได้ด้วยซึ่งเป็นโทษที่รุนแรงมำกกว่ำเมื่อ
ก่อนที่เรำเคยท ำมำครับ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2560 แล้ว หนังสือ กค 
(กวจ)0405.2/ว112 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2561 และก็มีหนังสือ ด่วนที่สุด กค 
(กวจ)0405.2/ ว259 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 หนังสือตัวนี้ขยำยควำมหนังสือ ว
112 แต่ตรงนี้อำจจะมีงำนที่เรำสำมำรถท ำได้เลยที่ไม่กระทบกับโครงสร้ำงหลัก เช่น 
ซ่อมแซมถนนเรำสำมำรถก ำหนดจุดและซ่อมแซมได้เลยครับ แต่ถ้ำเป็นกำรท ำถนน
อย่ำงเช่น ถนนคอนกรีต ถนนลำดยำงต่ำง ๆ  ต้องใช้แบบมำตรฐำนถ้ำไม่เอำแบบ
มำตรฐำนก็ต้องมีวิศกรรับรองด้วย ที่กล่ำวมำนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์และข้อก ำหนดครับ  

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณทำงช่ำงที่ได้ชี้แจงครับ ตอนนี้เรำก็ทรำบรำยละเอียดที่ชัดเจนแล้วครับ  
ประธานสภา เมื่อก่อนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ค่อนข้ำงง่ำยไม่ยุ่งยำกแต่เดี๋ยวนี้จะติดขัดตรงระเบียบ

ต่ำง ๆ ในส่วนนี้สมำชิกฯ ก็คงจะสำมำรถชี้แจงกับพ่ีน้องชำวบ้ำนให้เข้ำใจได้ครับ ท่ำน
ใดมีเรื่องน ำเสนออีกหรือไม่ครับ 

นายสมนึก  แสนเจริญใจ ตำมท่ีช่ำงได้ชี้แจงนั้น กระผมก็เข้ำใจและรับทรำบครับ ในเรื่องกฎระเบียบต่ำง ๆ ครับ 
สมาชิกสภาฯ ช่วงนี้เรำแก้ไขปัญหำโดยกำรน ำกระสอบทรำยเรียงทับกันแก้ปัญหำไปก่อนครับ 
นายสุรพล ดวงจิต หำกสมำชิกฯเรำเข้ำใจแล้ว ก็จะได้น ำไปชี้แจงกับพ่ีน้องชำวบ้ำนให้เข้ำใจได้เวลำที่ 
ประธานสภาฯ ชำวบ้ำนเกิดข้อสงสัยครับ เมื่อก่อนเรำท ำได้แต่ท ำไมเดี๋ยวนี้เรำท ำไม่ได้ช่วยอธิบำยให้

ชำวบ้ำนเข้ำใจระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ครับ ท่ำนรองฯประเวศน์มีแนวทำงแก้ปัญหำ
อย่ำงไรเชิญครับ 

 



๙ 

 

นายประเวศน์ พรมยืน ตอนนี้อปท.ทุกทีก็เจอปัญหำแบบเรำหมดครับ แนวทำงช่วยเหลือแก้ไขคือที่อุดหนุนได้  
รองนายกเทศมนตรีฯ           คือ กระสอบ ทรำย ปูนซีเมนต์ เหมือนที่ได้ท ำฝำยที่แม่อีไฮครับ ส่วนไม้ให้ชำวบ้ำน

ช่วยกันหำมำครับ ชำวบ้ำนลงแรงและจัดหำไม้มำท ำครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่ำนรองฯประเวศน์ ที่ได้ชี้แจงแนวทำงกำรแก้ปัญหำครับ หำกด ำเนินกำรวัน 
ประธานสภาฯ ไหนฝำกประสำนสมำชิกฯด้วยครับ ประสำนเร่งด่วนด้วยครับเพรำะเกรงว่ำฝนตกแล้ว

น้ ำจะมำมำกครับ จะได้ลงพ้ืนที่ร่วมกันครับ ควำมจริงแล้วเรื่องปูน ทรำย ที่เรำใช้ใน
กำรท ำฝำยที่ผ่ำน ๆ มำนั้น ถือว่ำท ำออกมำได้ดีครับ ดังนั้นเรำจะแก้ปัญหำด้วยกำรใช้
กระสอบทรำยครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุรพล ดวงจิต 4.1 เรื่องความเป็นไปได้การลงหินคลุกเพื่อแก้ไขปัญหาถนนภายในหมู่บ้าน  
ประธานสภาฯ ซึ่งได้หำรือเมื่อกำรประชุมร่วมกับปกครองว่ำถนนในหมู่บ้ำนนั้นเรำจะใช้หินคลุก

แก้ปัญหำถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ชำวบ้ำนเดือดร้อนจริง ๆ ทำงบริหำรก็รับปำกแล้วว่ำ
จะด ำเนินกำร ตอนนี้ต้องมำดูเรื่องงบประมำณก่อน ประเด็นคือมีบำงจุดที่ท ำไปแล้ว 
ผู้รับเหมำยังไม่ได้เงิน จะเป็นไปได้หรือไม่ที่เรำจะลงเพ่ิมให้เหมือนกันเพ่ือที่จะได้เคลีย
เงินให้กับผู้รับเหมำครับ 

นายสมยศ กันทะวัง ถ้ำจะท ำก็ท ำได้ครับ แต่ตอนเรำจะโอนงบประมำณท ำโครงกำรหมู่ 1 เสร็จแล้ว ต่อไป 
นายกเทศมนตรีฯ ท ำหมู่ 6 ถ้ำเรำน ำงบประมำณมำลงหินคลุกจะท ำให้โครงกำรอ่ืนช้ำไปอีกครับ รอเป็น

ช่วงเดือนกันยำยนดีกว่ำครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่ำนนำยกนครับ ตำมท่ีทำงคลังได้ชี้แจงเรื่องรำยรับ - รำยจ่ำยมำนั้นทุกท่ำน 
ประธานสภาฯ ทรำบดีถึงสภำวะกำรเงินครับ ตำมที่เรำหำรือกันหำกมีรำยละเอียดสรุปงบประมำณ

แล้วจะเชิญสมำชิกฯประชุมอีกครั้งเพื่อหำรือปัญหำต่ำง ๆ ที่ค้ำงคำครับ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.2 เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาขยะเปียก 
 ขอทรำบแนวทำงกำรแก้ปัญหำขยะเปียก ถังขยะที่อยู่อำคำรหลังส ำนักงำนครับ ผม

เห็นถังตั้งอยู่ตั้งแต่ปี 2560 อยำกทรำบว่ำเป็นงบประมำณจำกที่ไหน จะด ำเนินกำร
เมื่อใด อย่ำงไรครับ ชำวบ้ำนเห็นก็ฝำกถำมมำว่ำถังขยะจะเอำมำท ำอะไรเห็นอยู่ตรง
นั้นนำนแล้วครับ เชิญเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 

นายชยุตพงศ์ มันห้วย เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำฯ 
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ ถังขยะเปียกนั้นเป็นในส่วนของงำนนโยบำยจังหวัด 

ในควำมตั้งใจคือจะกระจำยไปสู่ทุกหมู่บ้ำน ตอนนี้ได้ให้เจ้ำหน้ำลงส ำรวจหลังคำเรือน
แต่ละหมู่บ้ำนเพ่ือที่จะได้สมดุลกับจ ำนวนถังขยะที่เรำมีอยู่ครับ โดยจะประสำนกับทำง
ผู้น ำหมู่บ้ำนประชำสัมพันธ์ให้ชำวบ้ำนที่มีควำมสนใจจะเข้ำร่วมโครงกำรมำสมัครเข้ำ
ร่วมโครงกำรครับ ถ้ำเรำน ำไปให้โดยที่ชำวบ้ำนไม่เห็นควำมส ำคัญก็ไม่เกิดประโยชน์
ครับ และจะมีนโยบำยในเรื่องกำรดูแลสิ่งแวดล้อมรณรงค์กำรลดกำรใช้โฟมครับ เริ่ม
ด ำเนินกำรอำทิตย์หน้ำและเสร็จสิ้นเดือนกรกฎำคมครับ งบประมำณของเทศบำลฯ
ครับ 

 
 



๑๐ 

 

นายสุรพล ดวงจิต ในเมื่อเป็นงบประมำณของเทศบำลฯ ต้องเร่งด ำเนินกำรครับ เพรำะเสียงสะท้อนจำ 
ประธานสภาฯ ชำวบ้ำนนั้น มีมำว่ำจัดซื้อมำแล้วไม่ด ำเนินกำรครับ ไม่อยำกให้ชำวบ้ำนมองว่ำ

เจ้ำหน้ำที่เรำท ำงำนแบบปล่อยปละละเลยครับ  
นายนิชสัน เดชะอุป ผมขออนุญำตถำมครับ ก่อนที่เรำจะมีกำรรณรงค์ใช้ถังขยะเปียกเรำมีกำรอบรมให้ 
รองประธานสภาฯ ควำมรู้ก่อนหรือไม่ครับ ตอนนี้ผมคิดว่ำเรำข้ำมขั้นตอนมำซื้อวัสดุโดยที่เรำยังไม่ได้ให้

ควำมรู้กับชำวบ้ำนครับ 
นายชยุตพงศ์ มันห้วย เรำจะชี้แจงให้ตอนมอบถังขยะครับ ในส่วนกำรให้ควำมรู้นั้นเรำให้ควำมรู้ไปเรื่อย ๆ  
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป อันที่จริงไม่สมควรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพรำะต้องมีกำรอบรมให้ควำมรู้ก่อน มีผู้สนใจ 
รองประธานสภา และเข้ำร่วมโครงกำรก่ีคน  ต้องใช้ถังขยะเท่ำใด แล้วค่อยจัดซื้อถังขยะมำครับ 
นายชยุตพงศ์ มันห้วย อันที่จริงแล้วในส่วนของสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้ลงพ้ืนทีใ่ห้ควำมรู้ในชุมชนแล้ว ทั้ง 13   
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข หมู่บ้ำน และเป็นนโยบำยต่อเนื่องที่เรำต้องจัดซื้อถังขยะครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข ที่ได้ชี้แจงเรื่องถังขยะครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต  เบื้องต้นผมได้บอกแล้วว่ำก่อนที่จะมีกำรเปิดประชุมให้สมำชิกฯยื่นกระทู้มำก่อน 
ประธานสภาฯ ตำมระเบียบครับ กำรจะอภิปรำยก็ขอให้จบเป็นประเด็นไปครับ กำรประชุมตำม

ระเบียบวำระกำรประชุมตอนนี้ก็ครบแล้ว ต่อไปท่ำนใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเพ่ิมเติมใน
วำระเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 

นายสมคิด ธรรมป๊อก เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำฯ 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ สมำชิกฯท่ำนอ่ืนสำมำรถร่วมอภิปรำยได้ครับ ผมมี

เรื่องส ำคัญ ครับ เรื่องนี้ผมจะขอมติที่ประชุมจำกสมำชิกทุกท่ำนด้วยครับ เรื่องนี้เป็น
เรื่องที่เก็บไว้มำนำนแล้วครับ ถ้ำปล่อยไว้ก็จะกลำยเป็นเรื่องใหญ่ครับ ในเรื่องของ
ต ำแหน่งรองประธำนสภำฯครับ ตอนแรกผมจะยื่นแบบเสนอญัตติ แต่ถ้ำผมยื่นผมต้อง
พูดคนเดียว ผมขอพูดในวำระอ่ืน ๆ เรื่องที่ 1.ผมจะพูดถึงบทบำทหน้ำที่ของรอง
ประธำนสภำฯ หน้ำที่ในสภำฯ คือถ้ำหำกประธำนสภำฯ ไม่เข้ำร่วมประชุมสำมำรถท ำ
หน้ำที่แทนได้ แต่เวลำที่ท่ำนประธำนสภำฯพูดอยู่ก็พูดแทรกขึ้นมำ สมำชิกฯท่ำนอ่ืน
พูดก็พูดแทรกเช่นกันครับ กำรกระท ำของท่ำนไม่เหมำะสมกับบทบำทหน้ำที่ครับ 
อ ำนำจหน้ำที่โดยชอบด้วยกฎหมำยท่ำนปฏิบัติหน้ำที่แทนประธำนสภำฯได้เมื่อ
ประธำนสภำฯไม่อยู่ครับ 2.เรื่องอ ำนำจในกำรสั่งงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่นั้นเป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของท่ำนนำยกฯ รองนำยกฯ ปลัด หรือหัวหน้ำกองนั้น ๆ ครับ กำรดุด่ำ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่นั้นไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ครับ 3.เรื่องกำรไม่ให้เกียรติผู้ร่วมงำน คือ
สมำชิกฯทุกท่ำนที่ท ำงำนอยู่ หรือในกำรประชุมสภำฯ ท่ำนรองประธำนฯ ใช้นิ้วชี้หน้ำ
สมำชิกฯครับ ผมว่ำไม่สมควรครับ กำรที่สมำชิกฯไม่เข้ำร่วมประชุมหรือไม่ได้ร่วมงำน
ใด ก็ควรบอกกล่ำวไม่ควรชี้หน้ำครับ ถือว่ำไม่ให้เกียรติครับ เมื่อวันก่อนที่งำนวัดบ้ำน
ปำงสมำชิกฯทุกท่ำน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงำนในวันนั้นได้รับหนังสือเชิญจำก
เทศบำลฯ ร่วมงำนวันเกิดครูบำเจ้ำศรีวิชัย 140 ปี เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2561 
หนังสืออกเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2561 ทุกท่ำนที่ได้หนังสือเชิญถือว่ำเป็นแขกผู้มี
เกียรติที่ ได้ร่วมงำน แต่ท่ำนรองประธำนสภำฯ กล่ำว วำจำที่ไม่เหมำะสมในที่
สำธำรณชน ผู้คนร่วมงำนมำกมำยครับ ถ้ำหำกท่ำนผู้ว่ำฯ ได้ยินถ้อยค ำเหล่ำนั้น ท่ำน
ผู้ว่ำฯ จะคิดอย่ำงไรครับ หลำยคนได้ยินครับ ท่ำนสท.สุพจน์ ท่ำนสท.วิรัตน์   ก็ได้ยิน
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ครับ ไม่ให้เกียรติสมำชิกฯไม่ให้เกียรติแม้กระทั่งท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ ครับ 
ส ำหรับผมนั้นไม่อยำกให้ท่ำนสท.นิชสัน ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนสภำฯ ต่อไป 
กระผมขอเปลี่ยนผู้ที่เหมำะสมมำกกว่ำมำด ำรงต ำแหน่งแทนครับ สมำชิกฯท่ำน อ่ืนมี
ข้อคิดเห็นสำมำรถน ำเสนอเพ่ิมเติมได้ครับ หลังจำกนั้นกระผมขอมติกำรประชุมจำก
สภำฯด้วยครับ 

นายสุรพล ดวงจิต เชิญท่ำน สท.สุพจน์  ตำสุยะ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์  ตาสุยะ เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำฯ 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ กระผมในฐำนะที่ถูกพำดพิงครับ ตอนที่แห่ผ้ำไตร

ท่ำนผู้ว่ำฯก็ถือผ้ำไตร คุณนำยผู้ว่ำฯ ท่ำนนำยกฯ สมำชิกฯ และผมก็อยู่ในขบวน ผมได้
ยินท่ำนรองประธำนสภำฯ พูดครับ ผมไม่ทรำบว่ำท่ำนรองฯพูดออกมำได้อย่ำงไรครับ 
อย่ำงที่ท่ำนสท.สมคิด กล่ำวมำนั้น ผมก็เห็นว่ำไม่สมควรท ำครับ ผมก็ได้ปรึกษำ
สมำชิกฯหลำยท่ำนว่ำเรำจะมีมำตรกำรอย่ำงไร ถ้ำหำกไม่ปลดออกจำกต ำแหน่งรอง
ประธำนสภำฯ แต่จำกกำรหำรือกับสมำชิกฯ หลำยท่ำน ให้น ำเรื่องเข้ำที่ประชุมเพ่ือขอ
ปลดออกจำกต ำแหน่งรองประธำนสภำฯครับ เรื่องท่ีข่มขู่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เมื่องำนวัน
เกิดครูบำฯ ผมก็ได้ยินครับ แผงที่จะใช้ตรงจุดที่จะให้ท่ำนผู้ว่ำฯกดสวิตช์เปิดป้ำยผม
เป็นคนบอกพนักงำนว่ำยังไม่ต้องท ำเพรำะถ้ำเรำเอำมำวำงแล้วเกรงว่ำตอนกลำงคืน
มองไม่เห็นรถจะมำเชี่ยวชนเกิดอันตรำยได้ครับ ส ำหรับผมเรื่องที่ถูกพำดพิงมีเท่ำนี้ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกฯท่ำนอื่น มีเรื่องน ำเสนอหรือไม่ครับ หำกไม่มีให้ท่ำนรองประธำนสภำฯ ชี้แจง 
ประธานสภาฯ ครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป 1.เรื่องท่ีผมน ำรถไถไปรับจ้ำงนั้น สมำชิกฯน ำเรื่องไปร้องเรียนได้เลยครับ หำกผมผิด  
รองประธานสภา จริงผมพร้อมที่จะลำออกจำกต ำแหน่งครับ 
 2.เรื่องท่ีผมได้พูดที่งำนวัดบ้ำนปำงนั้น ผมไม่ได้พูดเช่นนั้น ผมออกมำจำกพิธีผมก็ขับรถ

ไถออกไปลำกรถครับ ผมไม่ได้เข้ำไปในพิธีครับ 
 3.เรื่องท่ีผมพูดจำข่มขู่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่นั้น ผมไม่ได้ด่ำใครครับ ผมเป็นคนพูดเสียงดัง

อยู่แล้วครับ เรื่องแผงนั้นผมตะโกนออกไปว่ำอย่ำพ่ึงเอำแผงมำวำง รถเข้ำออกทำง
ตลอดถ้ำเกิดรถเชี่ยวชนเรำต้องรับผิดชอบครับ  

นายสุรพล ดวงจิต บำงอย่ำงเรำอยู่ด้วยกันเหมือนลิ้นกับฟัน ก็อำจจะมีเรื่องผิดพลำดกันได้  
ประธานสภาฯ กำรสิ้นสุดสมำชิกภำพ หรือกำรพ้นจำกต ำแหน่ง ได้แก่ 
 1.ถึงครำวออกตำมวำระ หรอืมีกำรยุบสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.ตำย  
 3.ลำออกโดยยื่นหนังสือลำออกต่อผู้ ก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(นำยอ ำเภอ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) 
 4.ขำดกำรประชุมสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอัน

สมควร  
 5.มิได้อยู่ประจ ำในหมู่บ้ำนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลำติดต่อกันเกินหกเดือน 

(ยกเว้นเทศบำล และอบจ.ไม่ได้บัญญัติไว้)  
 6.เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้นเป็นคู่สัญญำ หรือในกิจกำรที่กระท ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะกระท ำ 
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 7.ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยตำมกฎหมำยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้น 
 8.สภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง เนื่องจำก 
    (1) มีควำมประพฤติในทำงที่จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสีย 
    (2) ก่อควำมไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (3) กระท ำกำรอันเสื่อมเสียประโยชน์ 
  กำรพ้นจำกต ำแหน่งของประธำนสภำท้องถิ่นจะต้องเป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งท้องถิ่น
  ประเภทนั้น ๆ ได้แก่ 

1.ลำออก โดยยื่นหนังสือลำออกไปยังผู้อ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทนั้น ๆ กล่ำวคือ ให้ยื่นต่อนำยอ ำเภอในกรณีที่เป็นองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล หรือให้ยื่นต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและเทศบำล 
2.สิ้นสุดสมำชิกภำพของสมำชิกสภำท้องถิ่น 
3.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งเนื่องจำกเหตุที่ว่ำ
ปฏิบัติกำรฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภำพของประชำชน ละเลยไมปฏิบัติ
ตำมหรือปฏิบัติกำรไมชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่ หรือมีควำมประพฤติในทำงจะน ำมำซึ่ง
ควำมเสื่อมเสียแกศักดิ์ต ำแหนง หรือแกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัด 
4.สภำแห่งท้องถิ่นมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุว่ำปฏิบัติกำรฝ่ำฝืนต่อควำมสงบ
เรียบร้อยหรือสวัสดิภำพของประชำชน ละเลยไมปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติกำรไมชอบด้วย
อ ำนำจหน้ำที่ หรือมีควำมประพฤติในทำงจะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียแกศักดิ์ด ำแหนง 
หรือแกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัด 
โดยสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวน
สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่เข้ำชื่อเสนอให้สภำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำ และมติดังกล่ำวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่
ของจ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่  ทั้งนี้ให้พ้นจำกต ำแหน่งตั้งแต่วันที่
สภำฯมีมติครับ  ในส่วนของสภำเรำต้อง 9 เสียงครับ มติอย่ำงไรก็อยู่ที่สมำชิกที่จะ
ตัดสินใจครับ บำงเรื่องนั้นเรำอยู่ด้วยกันมำ 4 ปีแล้ว อย่ำงที่ท่ำนสท.สมคิด กล่ำวนั้น
คืออยำกจะให้มีกำรลงมติ ถำมท่ำนสท.สมคิดเรื่องกำรลงมติท่ำนยังยืนยันที่จะให้มีกำร
ลงมติใช่หรือไม่ครับ 

นายสมคิด ธรรมป๊อก ใช่ครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายเมืองค า กาวิตา เรำอยู่กันแบบพี่แบบน้องครับ ถ้ำหำกท่ำนรองประธำนฯท ำผิดจริงต่อไปก็ขอให้ท่ำน 
สมาชิกสภาฯ ปรับปรุงตัวใหม่ครับ เรำต้องตระหนักถึงอ ำนำจหหน้ำที่ของเรำครับ ท่ำนอำจจะเครียด

กับกำรปฏิบัติหน้ำที่รองประธำนสภำฯ ควรผ่อนคลำยลงบ้ำง ใจเย็นลงบ้ำง ท ำงำน
อย่ำงมีสติครับ 

นายสุพจน์ ตาสุยะ ขออนุญำตครับ ผมนั้นไม่ได้สร้ำงเรื่อง ผมพูดควำมจริงครับ ท่ำนสท.วิรัตน์ก็ได้ยินครับ  
สมาชิกสภาฯ พอมำถำมข้อเท็จจริงแล้วท่ำนรองประธำนฯบอกว่ำไม่ได้พูด ผมไม่ทรำบว่ำท่ำนคิด

อย่ำงไร ท่ำนปฏิเสธก็เท่ำกับว่ำผมสร้ำงเรื่องขึ้นมำเพ่ือท ำลำยชื่อเสียงหรือเป็นกำร
กล่ำวหำท่ำนรองประธำนฯครับ เรื่องนี้ผมมีพยำนครับ 
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นายสุรพล ดวงจิต อยู่ที่ควำมคิดของแต่ละคน อย่ำงที่ท่ำนสท.เมืองค ำกล่ำวคือบำงครั้งควำมเครียดในกำร 
ประธานสภาฯ ท ำงำนก็มีส่วนครับ ในส่วนที่ท่ำนสท.สุพจน์ก็ยืนยันว่ำที่ได้กล่ำวออกไปนั้นเป็นควำม

จริงครับ  ท่ำนรองประธำนสภำฯมีเรื่องชี้แจง เชิญครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป ผมจ ำไม่ได้ครับที่ผมได้กล่ำวค ำพูดแบบนั้นออกไป หำกผมได้พูดออกไปจริงผมต้องขอ 
รองประธานสภา โทษด้วยครับ  
นายสมคิด ธรรมป๊อก เรื่องรถไถ ถ้ำผมไปร้องเรียนเป็นเรื่องของกฎหมำย แต่ถ้ำท่ำนลำออก มีผลแค่ต ำแหน่ง  
สมาชิกสภาฯ รองประธำนสภำฯ ท่ำนยังคงเป็นสมำชิกสภำฯ อยู่ครับ เรื่องรถไถนี้พ่ีน้องชำวบ้ำนก็

เห็นว่ำเป็นงบของเทศบำลอยู่ล้ำนกว่ำบำท ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียไม่จะทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม กฎหมำยมำตรำ 18 ทวิ ครับ ผมเคยเตือนแล้วว่ำไม่ให้ท ำเพรำะจะเกิดเรื่อง
ตำมมำ ผมก็โดนชำวบ้ำนด่ำว่ำถนนท ำก็ไม่ดี รถสัญจรล ำบำก ผมเสียหำยครับเพรำะ
ชำวบ้ำนบอกว่ำผมมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้ครับ ไม่ใช่แค่ผมครับสมำชิกฯ ท่ำนนำยก 
ชำวบ้ำนคิดว่ำทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียครับ จะให้ผมไปร้องเรียนนั้นผมไม่ไปครับ ผม
ต้องกำรแค่มติเห็นชอบจำกที่ประชุมครับ 

นางบุญมี มณีขัติย์ ดิฉันมีควำมคิดเห็นว่ำ เรำเป็นสมำชิกฯร่วมกันมำสี่ปีแล้ว  ควำมผูกพันน่ำจะแน่นแฟ้น 
สมาชิกสภาฯ ขึ้น ควำมเข้ำใจกันน่ำจะมีมำกข้ึน ควำมผิดพลำดนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ ดิฉันอยำกจะให้ทุก

ท่ำนปรับควำมเข้ำใจกัน ท่ำนรองประธำนสภำฯ ก็ปรับปรุงตัวใหม่ค่ะ สมำชิกฯเรำสิ่ง
ไหนที่พบที่เจอก็ถือว่ำน ำมำตักเตือนกันค่ะ เพ่ือควำมถูกต้องดีกว่ำค่ะ ควำมถูกต้อง
ควำมถูกใจเรำต้องแยกค่ะ ดิฉันอยำกให้สมำชิกฯเรำท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข เจอ
กันก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ส่วนหนึ่งกำรผิดพลำดนั้นเป็นเรื่องธรรมดำค่ะ ตอนนี้ก็ถือว่ำ
สมำชิกฯทั้งเขต 1 เขต 2 เรำมำรับทรำบปัญหำที่เกิดขึ้นร่วมกัน ในฐำนะที่เรำอยู่
ร่วมกันสิ่งที่ผิดพลำดเรำก็ได้น ำมำตักเตือนกัน ในวันนี้เรำมำตักเตือน มำพูดจำ มำปรับ
ควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันค่ะ สิ่งไหนที่ผิดพลำดไปท่ำนรองประธำนสภำฯ ก็ได้ขออภัย
ขอโทษสมำชิกฯแล้ว อีกเรื่องหนึ่งส่วนกำรรับจ้ำงงำนนั้นต่อไปก็ไม่ต้องท ำแล้ว ปัญหำ
เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โต พอที่จะแก้ไขกันได้ อยำกจะให้สมำชิกฯเรำอยู่กันแบบพ่ีน้อง
อย่ำงนี้ต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายนิชสัน เดชะอุป เรื่องรถไถนั้น อันที่จริงผมไม่ได้คิดท ำแต่แรกครับ วันนั้นผู้รับเหมำติดต่อมำว่ำให้เอำรถ 
รองประธานสภา ไถมำช่วยเคลียพ้ืนที่ข้ำงทำงตรงหญ้ำที่ลุกล้ ำเข้ำมำเขตถนน เคลียเส้นทำงให้สะดวก

เพ่ือที่รถที่ใช้ในงำนผ่ำนไปได้ รถไถที่ท ำถนนมี 2 คันเป็นของผู้รับเหมำที่ใช้ในกำรท ำ
ถนนทั้งหมดครับ สมำชิกฯโทษว่ำผมท ำถนนไม่ดีท ำทำงไม่เรียบส่วนนี้ผมไม่ได้ท ำครับ 
แต่สมำชิกฯ เรำไม่ไปดูงำนเลยครับ เช่น หมู่ 13 ท่ำนยังไม่ทรำบเลยว่ำท ำถนนเส้นทำง
ไหน หมู่ 4 สท.สุทธินันท์ไปดูงำน หมู่ 3 กับหมู่ 8 สท.สมนึกไปดูงำน ครับ 

นายสมนึก  แสนเจริญใจ เรื่องลูกรังนี้เรำพูดกันในสภำฯ ผมไม่สนใจว่ำเรำต้องไปทุกที่ และท่ีผมไม่ไปก็เพรำะ  
สมาชิกสภาฯ ว่ำถ้ำผมไปก็ว่ำผมไปท ำงำนเอำหน้ำ อีกอย่ำงผมก็ไม่รู้ว่ำลูกรังจะลงที่ไหนบ้ำง รอง

ประธำนสภำฯก็ไม่ได้แจ้งให้ทรำบเลยว่ำลูกรังจะลงที่ไหนบ้ำงครับ แต่ที่ผมรู้คือหมู่9 
หมู่บ้ำนอ่ืนผมไม่ทรำบว่ำจะท ำวันไหน ผมไม่ได้ไปติเตียนเรื่องกำรท ำงำนแต่อย่ำงใด
ครับ 

นายประเวศน์ พรมยืน เรื่องท่ำนรองประธำนสภำฯ ให้เรำคิดแบบ สท.บุญมี และสท.เมืองค ำ ครับ เรำอยู่กัน 
รองนายกเทศมนตรีฯ มำจนจะหมดสมัยแล้ว ท่ำนรองประธำนสภำฯปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับปรุงตัวใหม่

ครับ เรื่องรถไถก็ขอให้ท่ำนหยุดครับ เรื่องถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อนั้นผมได้หรือกับท่ำน
ประธำนสภำฯแล้วว่ำจะให้ปรับเกรดใหม่ครับ ส่วนงำนวัดบ้ำนปำงนั้นเป็นกรณีพิเศษ 



๑๔ 

 

เจอมำ 3 งำน ไม่เรียบร้อยสักงำน ตั้งแต่เมื่อครั้งที่รองผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศมำ ผ้ำ
ไตรไม่พร้อมผมต้องวิ่งขึ้นบันไดวัดมำจัดเตรียม น้ ำสรงพระรำชทำนมำทำงวัดก็ไม่แจ้ง
ให้ทำงเทศบำลทรำบเรื่องเพ่ือเข้ำไปจัดกำรดูแล  จัดงำนแต่ละครั้งไม่เรียบร้อยครับ 

นายนิชสัน เดชะอุป ผมขอพูดเรื่องงำนวัดบ้ำนปำงครับ ในกำรจัดงำนแต่ละครั้ง ชำวบ้ำนหรือคนที่เข้ำไป 
รองประธานสภา จัดกำรดูแลงำนต่ำง ๆ ทั้งเรื่องสงฆ์พิธี เรื่องเลี้ยงเพล เรื่องโรงทำน เรื่องกำรจัดตก

แต่งงำน มีแค่ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 9  ประธำนแม่บ้ำนก็มีแค่หมู่ 13 กับหมู่ 9 ครับที่เข้ำไป
ดูแลครับ ผมขอสมำชิกฯเรำเข้ำไปดูแลงำนก่อนที่จะถึงวันงำนจริงสัก 5 วันครับ อย่ำง
น้อย ๆไปช่วยกันหำรือออกควำมคิดเห็นก็ยังดีครับส ำหรับงำนทุกงำนครับ ไม่เข้ำมำ
ช่วยกันจัดงำนแต่พอมำถึงวันงำนก็มำติเตียนครับ  

นายสุรพล ดวงจิต ยอมรับว่ำในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรของวัดบ้ำนปำงนั้นปัญหำอุปสรรคค่อนข้ำง  
ประธานสภาฯ  มำก ประเด็นส ำคัญคือผู้น ำหมู่บ้ำน ในชุมชนก็มีประเด็นให้พิจำรณำครับ ทุกท่ำนเห็น

ทุกท่ำนทรำบดีในเรื่องนี้ครับ บำงครั้งสงสำรเจ้ำหน้ำที่เรำที่ต้องท ำทุกอย่ำง บำงเรื่อง
ไม่ใช้ภำระกิจที่เรำต้องท ำครับ แต่ถ้ำเรำไม่ท ำก็อำจจะแย่ไปมำกกว่ำนี้ครับ ผมขอ
กลับมำที่เรื่องสภำฯ ครับที่หลำย ๆ คนพูดไปว่ำเรำท ำงำนร่วมกันมำสี่ปีกว่ำแล้ว เมื่อ
สักครู่ผมได้อ่ำนระเบียบต่ำง ๆ ไปแล้ว หลำยคนก็อยำกจะให้มีกำรลงมติ อย่ำงที่ผมได้
กล่ำวไปคือ กำรลงมติถอดถอนประธำนสภำฯรองประธำนสภำฯ จะต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกสภำฯทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ สภำฯเรำมี 12 คน ใน
ส่วนที่จะให้เป็นมตินั้นหำกเรำพูดจำกันให้เข้ำใจกัน ถ้ำสำมำรถปรับปรุงตัวได้ก็ปรับตัว 
ถ้ำหำกไม่ปรับปรุงตัวต่อไปก็ยื่นเป็นญัตติขอถอดถอนครับ ณ วันนี้สมำชิกฯบำงท่ำนก็
อยำกจะให้โอกำสปรับปรุงตัวครับ แต่มติที่ประชุมต้องมีคะแนนเสียงสำมในสี่ของ
สมำชิกสภำฯที่มีอยู่ คอื 12 คนครับ 

นายสุพจน์ ตาสุยะ ให้โอกำสครับ เพรำะเรำก็เชื่อฟังและเคำรพค ำสอน ของสท.เมืองค ำ และ สท.บุญมี ที่ 
สมาชิกสภาฯ ท่ำนทั้งสองเป็นผู้อำวุโสที่สุดในสภำฯ ที่ได้ให้ข้อคิดต่ำง ๆ และตักเตือนเพ่ือน ำไป

ปรับปรุงตัวครับ  
นายสมคิด ธรรมป๊อก ส ำหรับผมตอนแรกจะให้เป็นกำรยื่นญัตติ ผมได้ขอเอกสำรยื่นญัตติแล้วแต่ถ้ำหำกผม 
สมาชิกสภาฯ ยื่นเป็นญัตติก็จะเป็นระเบียบวำระกำรประชุมก็จะเป็นเรื่องใหญ่ สมำชิกฯเรำอยู่กัน

แบบพ่ีแบบน้องเห็นควรว่ำเป็นกำรว่ำกล่ำวตักเตือนให้ปรับปรุงตัวครับ ผมก็ฝำกท่ำน
รองประธำนสภำฯไว้ด้วยครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นนี้เรำได้หำรือกันก็ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจกันมำกยิ่งขึ้น บำงครั้งเรำอำจจะใช้ 
ประธานสภาฯ อำรมรณ์กันไปบ้ำง เมื่อมีผู้อำวุโสในสภำฯเรำก็ได้เตือนสติทุกคน ก็ท ำให้เรำมีสติมำก

ขึ้นครับ เรื่องนี้ผมคงไม่ขอมติจำกท่ีประชุมแล้วครับ 
มติที่ประชุม รับทรำบ  
นายสมนึก  แสนเจริญใจ ผมขอพูดเรื่องวัดบ้ำนปำงครับ ในกำรท ำงำนต่ำง ๆ นั้นผมว่ำเรำไม่ต้องก้ำวก่ำยกันครับ 
สมาชิกสภาฯ ที่ผมไม่เข้ำไปช่วยงำนวัดบ้ำนปำงเพรำะว่ำตอนนี้ส ำนักพุทธฯจะเข้ำมำตรวจสอบ

เพรำะว่ำมีเงินเข้ำวัดบ้ำนปำงเยอะ ผมไม่อยำกเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกำรเงินครับ  
นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นวัดบ้ำนปำงนี้เรำคงพูดถึงแล้วครับ เพรำะจะเป็นกำรก้ำวก่ำยเนื่องจำกเป็นกำร 
ประธานสภาฯ บริหำรจัดของคณะกรรมกำรวัดครับ เรื่องต่อไปครับ 
 - การจัดรูปแบบโต๊ะประชุม ผมขอให้จัดใหม่ครับ ที่นั่งข้ำงผมต้องเป็นเลขำนุกำร

สภำฯครับ เพรำะเลขำนุกำรสภำฯเป็นผู้จดบันทึกกำรประชุมครับ 
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 - การขาดการประชุมสมาชิกฯ  คือ 1.ถ้ำไม่มำประชุมถือว่ำขำดกำรประชุม 2.มำ
ประชุมแต่ไม่ลงเวลำก็ถือว่ำมำประชุม 3.ลงเวลำแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมจนครบนั้นถือว่ำ
ขำดประชุม ผมอยำกจะถำมสภำฯว่ำ กรณี นำยณรงค์ ค ำวรรณ ออกก่อนเวลำบ่อย
มำกครับ สมำชิกฯทุกท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร ถือว่ำเป็นกำรขำดประชุมได้หรือไม่
ครับ เพรำะถ้ำขำดกำรประชุมติดต่อกันสำมครั้งถือว่ำละเลยกำรปฏิบัติหน้ำที่สำมำรถมี
มติให้พ้นจำกต ำแหน่งได้เลยครับ 

นายสมนึก  แสนเจริญใจ ตำมท่ีได้ไปอบรมครับ ถ้ำหำกมำแต่ไม่ได้ลงชื่อถือว่ำมำประชุม แต่หำกว่ำลงชื่อแล้ว 
สมาชิกสภาฯ ออกไประหว่ำงประชุมถือว่ำไม่มำครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรำจะถือปฏิบัติตำมระเบียบเพรำะก่อนที่จะเข้ำสู่วำระกำรประชุมผมได้พูดแล้วว่ำให้ 
ประธานสภาฯ ยึดถือระเบียบและมำรยำทให้อยู่ครบเวลำที่มีกำรประชุม ได้พูดก่อนเบื้องต้นแล้วครับ 

อยำกให้สมำชิกฯอยู่ครบองค์ประชุมเวลำที่มีเรื่องส ำคัญจะได้รับรู้รับทรำบปัญหำต่ำงๆ 
และแก้ไขร่วมกันครับ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หำกไม่มี กระผมขอปิดกำรประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา   12.00  น. 
         
        ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม                  ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
(ลงชื่อ)      สุรีรัตน์   รุ่งเรือง    (ลงชื่อ)      สุรพล  ดวงจิต  
  (นำงสุรีรัตน์   รุ่งเรือง)     (นำยสุรพล   ดวงจิต) 
   เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย         ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย 

 
 
 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)    สมคิด  ธรรมป๊อก    ประธำนคณะกำรกรรมกำรตรวจรำยงำนฯ 
             (นำยสมคิด  ธรรมป๊อก) 
                    สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย 
 
 
    (ลงชื่อ)    อนงค์คาร  ทิศหล้า   กรรมกำรตรวจรำยงำนฯ 
      (นำงอนงค์คำร  ทิศหล้ำ) 
                    สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย 
 
 
    (ลงชื่อ)  สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน ์   กรรมกำรตรวจรำยงำนฯ 
                    (นำยสุทธินันท์  ผำนำมรุ่งโรจน์) 
                    สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย 
 
 



๑๖ 

 
 


