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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1/2561 

วันที่  7  กุมภาพันธ์  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   15   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 นำงอรชร  สมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง อรชร  สมพงษ์  
6 นำงสำวพริ้มเพรำ วรรณภิละ หัวหน้ำส ำนักปลัด พริ้มเพรำ วรรณภิละ  
7 นำยไพรัตน์  ธนันชัย หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ไพรัตน์  ธนันชัย  
8 นำงสำวรัชณีย์ กองแก้ว นักวิเครำะห์นโยบำยฯ รัชณีย์ กองแก้ว  
9 นำยวสันต์  ทะกำวิน หัวหน้ำฝ่ำยโยธำ วสันต์  ทะกำวิน  
10 นำงสำวดุจเดือน อุดสำสำร หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง ดุจเดือน อุดสำสำร  
11 นำงสำวนงครำญ  ศรีไทย นักวิชำกำรศึกษำ นงครำญ  ศรีไทย  
12 นำยชยุตพงษ์  มันห้วย หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข ชยุตพงษ์  มันห้วย  
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13 นำยบุญส่ง  เขื่อนควบ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 10 บุญส่ง  เขื่อนควบ  
14 นำยสนั่น  อุตมะ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 11  สนั่น  อุตมะ  
15 นำยณภัทร วิวันชัย นักพัฒนำชุมชน ณภัทร วิวันชัย  
 
 

 

 
เปิดประชุมเวลา   09.00   น. 
 
นายสุรพล ดวงจิต  เรียนนำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก 
ประธานสภาฯ ท่ำนครับ ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้วขออนุญำตเปิดประชุม ซึ่งเป็นกำรประชุมสภำ

สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2561 วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2561 ซึ่งวันนี้
ต้องขอขอบคุณทุกท่ำนที่มำร่วมประชุมในวันนี้ครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต  1)ในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561 จะมีกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลศรีวิชัย 
ประธานสภาฯ ตำมหนังสือที่ได้แจกให้กับทุกท่ำน เชิญทุกท่ำนมำร่วมพิธีเปิดกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ

ครับ 
 2)ต้องขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำน เมื่อวันก่อนที่ทำง นพก.32 ได้มำสรุปโครงกำร อ่ำง

แม่อีไฮ หมู่ 2 ทำงหน่วยก็ได้เชิญสมำชิกฯ เพ่ือร่วมรับฟังควำมคิดเห็นของชำวบ้ำน
บ้ำนแม่อีไฮ และรับฟังเสียงสะท้อนจำกโครงกำรที่ทำงทหำร ได้ลงมำท ำที่บ้ำนแม่อีไฮ 
ไม่ว่ำจะเป็นฝำยชะลอน้ ำที่น้ ำแม่ลี้ กำรขุดลอกอ่ำงก็ดี ทำงหน่วยก็ได้มำติดตำม มำ
ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์จำกกำรท ำงำนของทหำรครับ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
 สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน  2560 
นายสุรพล ดวงจิต กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมจะมีหลำยหน้ำด้วยกัน  ช่วงนี้จะมีกำรบันทึกรำยงำนกำร 
ประธานสภาฯ ประชุมค่อนข้ำงละเอียดครับ และได้แจกให้กับทุกท่ำนไว้ล่วงหน้ำแล้วครับ ท่ำนใดมีข้อ

แก้ไข ปรับปรุงรำยงำนกำรประชุมที่อำจจะมีกำรบันทึกไม่ตรงกับที่เรำได้มีมติ ที่เรำได้
ประชุมกัน ช่วยแจ้งมำเลยครับ ตั้งแต่ผู้เข้ำร่วมประชุมกำรประชุมตั้งแต่วันที่ 29 
พฤศจิกำยน 2561 ต่อไปสู่ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งเพ่ือทรำบ ระเบียบ
วำระที่ 2 หน้ำที่ 2 ต่อไปหน้ำที่ 3 เรื่องโครงกำรของหมู่ 1 ที่ท่ำนสท.สมนึก ถำมมี
กำรแก้ไขแล้วครับ  

นายสุพจน์  ตาสุยะ  ตำมคิวแล้วโครงกำรของหมู่ 1 จะต้องท ำก่อนครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ตำมล ำดับที่เรำได้จับสลำกกันวันนั้น ให้ท่ำนพิจำรณำเองว่ำถึงล ำดับไหนแล้วค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 

ล ำดับที่ 1    บ้ำนศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 
ล ำดับที่ 2    บ้ำนปำง  หมู่ที่ 1 
ล ำดับที่ 3    บ้ำนแม่ป้อก หมู่ที่ 6 
ล ำดับที่4    บ้ำนบำรมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 
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ล ำดับที่ 5    บ้ำนห้วยบง หมู่ที่ 3 
ล ำดับที่ 6    บ้ำนใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 
ล ำดับที่ 7    บ้ำนแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 
ล ำดับที่ 8    บ้ำนแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 
ล ำดับที่ 9    บ้ำนอุดมพัฒนำ หมู่ที่ 12 
ล ำดับที่ 10    บ้ำนแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 
ล ำดับที่ 11    บ้ำนศรีวิชัย หมู่ที่ 10 
ล ำดับที่ 12    บ้ำนใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 
ล ำดับที่ 13    บ้ำนแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 

 
นายสุรพล ดวงจิต ตำมนี้คือ ตำมท่ีประชุมเรำตกลงกันว่ำจะเอำของปี 2560 มำท ำให้เสร็จก่อน ถ้ำเสร็จ 
ประธานสภาฯ ของปี 2560 แล้วก็จะท ำของปี 2561 ที่เรำได้จัดล ำดับไว้มำต่อ พอดีที่เรำได้ประชุม

ครั้งสุดท้ำยก่อนที่จะสิ้นปีเรำดูว่ำงบที่จะเข้ำมำถ้ำมันเข้ำมำเรำก็เอำงบของปี 2560
โอนงบประมำณมำด ำเนินกำรแต่งบประมำณไม่เข้ำ ในส่วนที่มีกำรแก้ไขคือบ้ำนปำง 
หมู่ 1 แก้ไขจำกถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลติก ต่อไปท ำรำยงำนกำรประชุมให้ใส่เลข
หน้ำกระดำษด้วยครับ ต่อไประเบียบวำระที่ 3 เรื่องกำรพิจำรณำกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม มีกำรแก้ไขหรือไม่ครับ มีเรื่องอภิปรำยกันพอสมควร จนถึงลงมติก็มีกำร
อภิปรำยที่หลำกหลำยเช่นกัน ค ำพูดของแต่ละท่ำนที่ไม่ถูกต้องอย่ำงไร  ซึ่งทำง
เจ้ำหน้ำที่ก็พยำยำมที่จะถอดค ำพูดออกจำกเครื่องบันทึกเสียงเพ่ือให้สมบูรณ์มำกท่ีสุด
ครับ เรียงตำมล ำดับหน้ำเลยครับมีท้ังหมด 17 หน้ำ ท่ำนใดมีข้อสงสัยหน้ำไหนครับ 

นายนิรันดร์  ยะเมฆ เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ ผมขอแก้ไขหน้ำที่ 14 ในค ำพูดของผมนำยนิรันดร์ 

ยะเมฆ ผมจะอ่ำนก่อนทั้งประเด็นข้อควำมมีอยู่ว่ำ ประเด็นนี้ต้องขออภัยที่ผมไม่ได้เข้ำ
ร่วมประชุมหำรือในวันนั้นครับ ผมได้สอบถำมผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.แม่ตืน ว่ำมีพ่ีน้อง
ชำวบ้ำนต ำบลศรีวิชัยเรำได้ไปใช้บริกำรมำกน้อยแค่ไหน ทำงผอ.ท่ำนบอกว่ำเป็นหมื่น
คนต่อปี ผมคิดว่ำถ้ำเรำสำมำรถหำช่องทำงที่จะจ่ำย เรำน่ำจะจ่ำย เพรำะผลประโยชน์
ไม่ได้ตกท่ีใครคนใดคนหนึ่งแต่พ่ีน้องชำวบ้ำนได้รับประโยชน์ทุกคนครับ  แก้ไขข้อควำม 
ที่ว่ำ ทำงผอ.ท่ำนบอกว่ำเป็นหมื่นคนต่อปี  แก้ไขเป็นหมื่นครั้งต่อปีครับ เพรำะว่ำ
ประชำกรต ำบลศรีวิชัยเรำไม่ถึงหมื่นครับ กระผมต้องขอขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯ ที่ท ำ
บันทึกรำยงำนกำรประชุมละเอียดดีครับ ต่อไปถ้ำมีกำรประชุมก็ขอให้ท ำรำยงำนกำร
ประชุมละเอียดแบบนี้ครับ ส่วนที่ว่ำจะถูกหรือผิดอย่ำงไรนั้นสำมำรถแก้ไขได้ครับ ถ้ำ
เรำบันทึกตกหล่นไปนั้นก็จะท ำให้บำงประเด็นก็อำจจะขำดหำยไปครับ ขอให้ท ำอย่ำง
ละเอียดแบบนี้ต่อไปครับ 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนค่ะ ในกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมนั้นใช้กำรบันทึกด้วย

เครื่องบันทึกเสียง บำงครั้งผู้พูดอำจจะอยู่ไกลจำเครื่องบันทึกเสียง และอำจจะมีเสียง
รบกวนขณะพูดก็อำจจะท ำให้ข้อควำมบำงข้อควำมบิดเบือนหรือผิดไปบ้ำงเนื่องจำก
เสียงไม่ชัดเจน ก็ขอให้แก้ไขได้ค่ะ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเชิญท่ำนสท.สมนึก  แสนเจริญใจครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสมนึก  แสนเจริญใจ หน้ำ 9 ตัวเลขจ ำนวนเงินไม่ถูกต้องครับ ข้อควำมที่ว่ำค่ำใช้จ่ำยที่เรำต้องกันทั้งหมดคือ  
สมาชิกสภาฯ 73,888,955 บำท  แก้ไขเป็น 7,388,955 บำท ครับ 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต มีท่ำนใดมีข้อแก้ไขรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หำกไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมก็เป็นอันว่ำที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
 ครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 4  

ครั้งที่  1/2560  วันที่ 29  พฤศจิกำยน 2560   
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอใหม่ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องท่ี 1 คือ เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย ปี พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนค่ะ  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพ่ิมเติม   "มำตรำ 24   ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย  สมัยประชุมสำมัญ 
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีให้สภำเทศบำลก ำหนด"  วรรคสี่"สมัย
ประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆให้มีกำรก ำหนดไม่เกินสำมสิบวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไป
อีกจะต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด"และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่นพ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554  ข้อ 21 "กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำและวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญ
ประจ ำปีของปีถัดไป  และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปี
ถัดไปให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของแต่ละ
ปี โดยน ำควำมในข้อ 11 มำบังคับใช้โดยอนุโลม" วรรคสอง "เมื่อสภำท้องถิ่นมีมติแล้ว
ให้ประธำนสภำท้องถิ่นท ำเป็นประกำศของสภำท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 
  ซึ่งในวันนี้ จะเป็นกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ที่ 2, 3 และ 4 ของปี 
2561  และสมัยประชุมสำมัญ  ที่ 1 ของปี 2562 
  ตำมปกติแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง จะก ำหนดสมัยประชุม
สำมัญ ที่ 2 ในเดือนมิถุนำยน  ซึ่งถ้ำเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะเป็นกำรเสนอ
พัฒนำท้องถิ่น แต่ตำมระเบียบของเทศบำลไม่ได้ก ำหนดไว้และสมัยสำมัญที่ 3 ใน
เดือนสิงหำคม เป็นช่วงเวลำที่ต้องน ำเสนอเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีแก่
สภำฯ  ส่วนสมัยที่ 4 จะประมำณเดือน พฤศจิกำยน หรือธันวำคม ของทุกปี  แต่ใน
ที่นี้ก็แล้วแต่มติท่ีประชุมสภำเทศบำลฯจะก ำหนด  ถ้ำจะให้เสนอแนะ ขอเสนอดังนี้ 

 ปี พ.ศ.2561 
 - สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่  2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30  มิถุนำยน 2561 
 - สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่  3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30  สิงหำคม 2561 



๕ 

 

 - สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่  4  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30  กันยำยน 2561 
 ปี พ.ศ.2562 
 - สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์– 3 มีนำคม 2562 

และหำกเดือนใด ที่ไม่ได้ก ำหนดประชุมสมัยสำมัญไว้ และมีเรื่องเร่งด่วน จ ำเป็น ก็
สำมำรถขอเปิดประชุมวิสำมัญได้ค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืน หรือมีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ
ประธานสภาฯ หำกไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืน ต่อไปจะขอมติเห็นชอบจำกที่ประชุมกำรก ำหนดสมัย 
 ประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัยตำมที่เลขำนุกำรสภำฯ ได้เสนอครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2560  
ประธานสภาฯ เชิญเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นางอรชร  สมพงษ ์ กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนนั้น เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบของแต่ละกองสรุปรำยละเอียด 
ผอ.คลัง มำเฉพำะตัวโครงกำรค่ะ โดยจะให้เจ้ำหน้ำที่ของแต่ละกองเป็นผู้ชี้แจงค่ะ ยกตัวอย่ำง  
 เช่น ส ำนักปลัดมีโครงกำรอะไรบ้ำง ใช้งบประมำณไปกี่บำท เรียงล ำดับตำมนี้ค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2560 และปี 2561 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ 
ประธานสภาฯ ภำยในครับ เชิญเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนค่ะ สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
 2560 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน มีทั้งหมด 5 โครงกำร  
 1.โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่  
 งบประมำณ 20,250 บำท 
 2.โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 
 งบประมำณ 17,340 บำท 
 3.โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดจำกอัคคีภัย 
 งบประมำณ 22,550 บำท 
 4.โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมวกควัน 
 งบประมำณ 105,300 บำท 
 5.โครงกำรส่งเสริมควำมรู้กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในโรงเรียน 
 งบประมำณ 3,450 บำท 
 และกรณภีัยพิบัติฉุกเฉินเหตุวำตภัย  งบประมำณ 123,072 บำท 
 ภัยพิบัติฉุกเฉินด้ำนพืชเกษตร งบประมำณ 78,660 บำท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   370,622  บาท 
 สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน มีทั้งหมด 2 โครงกำร  
 1.โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2561 
 งบประมำณ 37,570 บำท 
 2.โครงกำรรณรงค์เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วมใส่หมวกนิรภัย 
 งบประมำณ 390 บำท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   37,960  บาท 
 



๖ 

 

นายสุรพล ดวงจิต ท่ำนใดมีข้อสงสัยในส่วนของแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน ประจ ำปี 2560  
ประธานสภาฯ และประจ ำปี 2561 หรือไม่ครับ 
 - ไม่มี - 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต ล ำดับต่อไปสรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2560 และปี 2561 กองสำธำรณสุข 
ประธานสภาฯ ครับ เชิญเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นายชยุตพงษ์  มันห้วย เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
 2560 กองสำธำรณสุข ดังนี้ครับ 
 1.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนสำธำรณสุข   เป็นเงิน 103,500 บำท 

2.ค่ำจ้ำงเหมำจัดขยะต ำบลศรีวิชัย    เป็นเงิน 355,000 บำท 
3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงซ่อมแซมยำนพำหนะ  เป็นเงิน 62,923 บำท 
4.จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงพ่นยำก ำจัดยุง    เป็นเงิน 23,270 บำท 
5.โครงกำรวันเอดส์โลก     งบประมำณ 5,000 บำท 
6.ค่ำลงทะเบียนในกำรเข้ำรับกำรอบรมด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 3,500 บำท 
7.ค่ำเดินทำงไปรำชกำร      เป็นเงิน 4,880 บำท 
8.จ้ำงเหมำท ำอำหำรโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
เป็นเงิน 8,540 บำท 
9.วัสดุส ำนักงำน      เป็นเงิน  8,235 บำท 
10.โครงกำรโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ ำ    งบประมำณ 25,000 บำท 
11.ซ่อมแซมเครื่องพ่นละอองฝอย    เป็นเงิน  8,830 บำท 
12.ตู้เอกสำรบำนเลื่อน      เป็นเงิน  6,500 บำท 
13.ค่ำจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ    งบประมำณ 90,000 บำท 
14.จัดซื้อคอมพิวเตอร์     เป็นเงิน   15,000 บำท 
15.จัดซื้อทรำยอเบท      เป็นเงิน   44,000 บำท 
16.โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก    งบประมำณ 25,000 บำท 
17.โครงกำรยำเสพติด      งบประมำณ 5,000 บำท 
18.จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย     เป็นเงิน 82,000 บำท 
19.จัดซื้อน้ ำยำก ำจัดยุงและแมลง     เป็นเงิน 102,000 บำท 
20.จัดซื้อโต๊ะท ำงำน      เป็นเงิน  5,500 บำท 
21.จัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน      เป็นเงิน  2,500 บำท 
22.จัดซื้อวัสดุทำงกำรแพทย์ในรถ EMS   เป็นเงิน  7,120 บำท 
23.เงินอุดนุหนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ตืน เป็นเงิน 500,000 บำท 
24.ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงซ่อมแซมยำนพำหนะ   เป็นเงิน 62,923 บำท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,493,298  บาท 

นายสุรพล ดวงจิต รำยกำรที่ 5 โครงกำรวันเอดส์โลก  ใช้งบประมำณ  5,000 บำท ใช้จ่ำยอะไรบ้ำงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายชยุตพงษ์  มันห้วย เป็นค่ำวิทยำกร และค่ำจัดซื้อวัสดุในกำรอบรมครับ 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข   
 



๗ 

 

นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกฯทุกท่ำนช่วยดูกำรใช้จ่ำยงบประมำณครับ ท่ำนใดมีข้อสงสัยให้มีกำรชี้แจง 
ประธานสภาฯ หรือตรวจสอบเพิ่มเติมได้ครับ บำงรำยกำรจ ำนวนเงินเท่ำกันมันลงตัวมำกเกินไป 

อย่ำงเช่น รำยกำรที่ 13.ค่ำจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ  งบประมำณ 
90,000 บำท 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เรำจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำอย่ำงเดียวไม่ได้ซื้อยำคุมก ำเนิด เพรำะยำคุมไม ่
เลขานุการสภาฯ ใช่อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลฯ ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อยำคุมก ำเนิดจึงน ำไปซื้อวัคซีนฯ และ

ตกลงรำคำกับทำงร้ำนตำมนี้ค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต กำรป้องกันโรคไข้เลือดออกมีกี่รำยกำร เริ่มตั้งแต่จัดซื้อน้ ำยำก ำจัดยุงและแมลง   
ประธานสภาฯ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงพ่นยำก ำจัดยุง ให้เจ้ำหน้ำชี้แจงครับ   
นายชยุตพงษ์  มันห้วย วัสดุเชื้อเพลิงพ่นยำก ำจัดยุง เป็นในส่วนของน้ ำมันเชื้อเพลิงที่เรำน ำไปผสมกับน้ ำยำ 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  ก ำจัดยุงและแมลงเพ่ือที่จะใช้พ่น ทั้งในช่วงที่รณรงค์ทั้ง 13 หมู่บ้ำน รวมถึงพ่นในกำร

ควบคุมโรคท่ีเกิด ซึ่งปีที่ผ่ำนมำเกิดโรคที่บ้ำนห้วยบง หมู่ 3 จ ำนวน 4 คนครับ  
นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นคือกำรใช้จ่ำยงบประมำณมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรต่อรองรำคำหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ท ำไมงบประมำณมันลงตัว อย่ำงเช่นรำยกำรที่ 19 จัดซื้อน้ ำยำก ำจัดยุงและแมลง  

เป็นเงิน 102 ,000 บำท กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะต้องมีกำรสอบรำคำมีกำร
ต่อรองใช่หรือไม่ ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรหรือไม่ครับ 

นายชยุตพงษ์  มันห้วย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด ำเนินกำรตำมระเบียบของทำงพัสดุครับ ซึ่งปีนี้ในส่วนของกำรจัดซื้อ 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  วัสดุกำรแพทย์ต่ำง ๆนั้นจะต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจำกองค์กำรเภสัชก่อนครับ ระเบียบ

มำใหม่แล้วว่ำถ้ำจะจัดซื้อต้องจัดซื้อจำกองค์กำรเภสัชก่อนครับ ถ้ำหำกจำกองค์กำร
เภสัชไม่มีถึงจะสำมำรถไปซื้อจำกที่อ่ืนได้ครับ   

นายสุรพล ดวงจิต ท่ำนอ่ืนมีข้อสงสัยในส่วนของกองสำธำรณสุข ประจ ำปี 2560 หรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ   
นายนิรันดร์ ยะเมฆ เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ ขออนุญำตเรียนถำมในส่วนของสำธำรณสุขส ำหรับ

ผมนั้นมีหลำยจุดครับ จุดแรกรำยกำรที่ 3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงซ่อมแซมยำนพำหนะ  
เป็น เงิน 62 ,923 บำท และรำยกำรที่  24. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงซ่อมแซม
ยำนพำหนะ  เป็นเงิน 62,923 บำท ตกลงว่ำ 2 รำยกำรนี้ซ้ ำกันใช่หรือไม่ครับ 

นายชยุตพงษ์  มันห้วย ซ้ ำกันครับ ตัดรำยกำรที่ 24. ออกครับ 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ผมอยำกจะถำมว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงซ่อมแซมยำนพำหนะเป็นจ ำนวนเงินที่มำกพอ 
สมาชิกสภาฯ สมควรไม่ทรำบว่ำใช้จ่ำยอะไรบ้ำงครับ เป็นรถ EMS ใช่หรือไม่ครับ   
นายชยุตพงษ์  มันห้วย เป็นรถ EMS ครับ คือกำรดูแลรักษำรถ EMS นั้นจะมีรอบกำรดูแลรักษำครับ เพ่ือ 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  ควำมพร้อมในกำรใช้งำนครับ ที่ผ่ำนในเรื่องระบบต่ำง ๆในรถ ไม่ว่ำจะเป็นระบบไฟ 

ระบบท ำควำมเย็นต่ำง ๆ เพรำะใช้งำนมำหลำยปีท ำให้มีปัญหำครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ในส่วนตัวผมคิดว่ำกำรใช้จ่ำยมำกเกินไปครับ ผมขอรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรบ ำรุง 
สมาชิกสภาฯ ซ่อมแซมยำนพำหนะด้วยครับ ข้ำมไปปี 2561 ก็มีกำรบ ำรุงซ่อมแซมยำนพำหนะอีก
 8,160 บำท ครับ ผมขอรำยละเอียดด้วยครับ   
นายชยุตพงษ์  มันห้วย ได้ครับ  
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  (แจกเอกสำรกำรรำยละเอียดกำรบ ำรุงซ่อมแซมยำนพำหนะ) 
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นายสุรพล ดวงจิต ท่ำนอ่ืนมีข้อสงสัยในส่วนของกองสำธำรณสุข ประจ ำปี 2560 หรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หำกไม่มี ต่อไปเป็นกำรสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
 2561 กองสำธำรณสุข เชิญเหน้ำที่ที่รับผิดชอบครับ 
นายชยุตพงษ์  มันห้วย สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 กองสำธำรณสุข ดังนี้ครับ  
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  1.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนสำธำรณสุข  เป็นเงิน 36,000 บำท 

2.ค่ำจ้ำงเหมำจัดขยะต ำบลศรีวิชัย  เป็นเงิน 60,000 บำท 
3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงซ่อมแซมยำนพำหนะ  เป็นเงิน 8,160 บำท 
4.โครงกำรวันเอดส์โลก  งบประมำณ 5,000 บำท 
5.โครงกำรโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ ำ  งบประมำณ 25,000 บำท  
6.ค่ำลงทะเบียนในโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรอปท.  เป็นเงิน 3,900 บำท 
7.จ้ำงเหมำท ำอำหำรโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เป็นเงิน 
19,740 บำท 
8.โครงกำรโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ ำ งบประมำณ 22,000 บำท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  179,800 บาท 

นายสุรพล ดวงจิต รำยกำรที่  5.โครงกำรโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ ำ  งบประมำณ 25,000 บำท  
ประธานสภาฯ และ8.โครงกำรโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ ำ งบประมำณ 22 ,000 บำท เป็นโครงกำรที่

เหมือนกันช่วยชี้แจงด้วยครับ 
นายชยุตพงษ์  มันห้วย ตัดรำยกำรที่ 8 ออกครับเหลือรำยกำรที่ 5 โครงกำรโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ ำ   
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  งบประมำณ 25,000 บำท ครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ รำยกำรที่ 7 ของปี 2561 จ้ำงเหมำท ำอำหำรโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไข 
สมาชิกสภาฯ ปัญหำยำเสพติด เป็นเงิน 19,740 บำท ปี 2560 รำยกำรที่ 8 รำยกำรเดียวกัน 

จ้ำงเหมำท ำอำหำรโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เป็นเงิน 8,540 
บำท อยำกถำมว่ำจ ำนวนเงินเพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 มำกพอสมควรครับ จำก ปี 2560 
จ ำนวนเงิน 8,540 บำท เพิ่มเป็น  19,740 บำท เพิ่มมำเกือบ 20,000 บำทครับ 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง อำจจะเป็นเพรำะโครงกำร Rex-Ray ของอ ำเภอที่ต้องท ำทุกหมู่บ้ำนค่ะ เป็นโครงกำร 
เลขานุการสภาฯ ในส่วนของอ ำเภอแต่เรำต้องช่วยเสริมค่ะ แต่ละปีก็จะไม่เท่ำกันค่ะ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ค่ำจ้ำงเหมำจัดขยะต ำบลศรีวิชัย จ่ำย 2 เดือนใช่หรือไม่ครับ 
สมาชิกสภาฯ  
นายชยุตพงษ์  มันห้วย ใช่ครับ จ่ำยให้ผู้รับเหมำ เดือนชนเดือนครับ เดือนละ 30,000 บำท รวมเป็นเงิน  
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  60,000 บำทครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ท่ำนใดมีข้อสงสัยในส่วนของกองสำธำรณสุข หรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ - ไม่มี - 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นกำรสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณของกองช่ำงครับ  
ประธานสภาฯ เชิญเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นายวสันต์  ทะกาวิน เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
หัวหน้าฝ่ายโยธา และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
 2560 กองช่ำง มีทั้งหมด 11 รำยกำร 
 1.ซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 
 งบประมำณ 37,193 บำท 
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2.รั้วศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลศรีวิชัย 
งบประมำณ 110,000 บำท 
3.ซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 
งบประมำณ 28,256 บำท 

 4.ซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน  บ้ำนแม่ป้อก หมู่ที ่6 
 งบประมำณ 43,661 บำท 
 5.ซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน  บ้ำนแม่จ๋อง หมู่ที ่7 
 งบประมำณ 33,563 บำท 

6.ซ่อมแซมและขุดเปลี่ยนทำงน้ ำล ำเหมืองศรีวิชัย  บ้ำนศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 และ บ้ำน
แม่อีไฮ หมู่ที่ 2 งบประมำณ  201,400 บำท 
7.ซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน  บ้ำนศรีบุญเรือง  หมู่ที่ 9 
งบประมำณ 286,600 บำท 
8.ก่อสร้ำงถนน  คสล. ภำยในหมู่บ้ำน   บ้ำนศรีวิชัย  หมู่ที่ 10 
งบประมำณ 491,600 บำท 
9.ขุดเปลี่ยนทำงน้ ำล ำเหมืองห้วยบง  บ้ำนห้วยบง หมู่ที่ 3   
งบประมำณ 32,000 บำท 
10.ซื้อท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด Ø 0.80 เมตร จ ำนวน 16 ท่อน ม.2 
งบประมำณ 24,000 บำท 
11.ซื้อท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด Ø 0.30 เมตร จ ำนวน 16 ท่อน และท่อระบำยน้ ำ 
คสล. ขนำด Ø 0.40 เมตร จ ำนวน 10 ท่อน ม.1 
งบประมำณ 9,500 บำท 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   1,297,773  บาท 
นายสุรพล ดวงจิต ท่ำนใดมีข้อสงสัยในส่วนของกองช่ำง ประจ ำปี 2560 เชิญครับ  
ประธานสภาฯ ในส่วนของกองช่ำงปี 2560 เป็นรำยกำรซ่อมแซม มีรำยกำร 8.ก่อสร้ำงถนน  คสล. 

ภำยในหมู่บ้ำน   บ้ำนศรีวิชัย  หมู่ที่ 10 ที่เป็นกำรก่อสร้ำงครับ ต่อไปเป็นกำรสรุปกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ กองช่ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ครับ 

นายวสันต์  ทะกาวิน สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 กองช่ำง มีทั้งหมด 8  
หัวหน้าฝ่ายโยธา รำยกำร 

1.ซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน  บ้ำนใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 
งบประมำณ 28,140 บำท 
2.ซ่อมแซมถนนลูกรังข้ำมล ำห้วยอมป๊ำกโดยวำงท่อ คสล. Ø 0.80 ม.พร้อมถมดิน
ลูกรังหลังท่อ บ้ำนศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9    งบประมำณ 53,500 บำท 
3.ซ่อมแซมบริเวณและถนนสำธำรณประโยชน์ด้วยหินคลุก  บ้ำนห้วยบง  หมู่ที่ 3 
และบ้ำนแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5  งบประมำณ  89,400  บำท 
4.ซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน  บ้ำนแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 
งบประมำณ  26,803 บำท 
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5.ซ่อมแซมเสริมผิวถนนลูกรัง   บ้ำนแม่ป้อกเหนือ  หมู่ที่ 5 
งบประมำณ 79,000 บำท 
6.ซ่อมแซมล ำห้วยแม่ป้อก  บ้ำนใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 
งบประมำณ 29,700 
7.ซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน  บ้ำนใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 
งบประมำณ 25,043 บำท 
8.ซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน  บ้ำนแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 
งบประมำณ 23,346 บำท 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   354,932  บาท 
นายสุรพล ดวงจิต ปีงบประมำณ 2561 กองช่ำงได้ด ำเนินกำร 8 รำยกำร ท่ำนสมำชิกฯ  
ประธานสภาฯ ท่ำนใดมีข้อสงสัยในส่วนของกองช่ำง ประจ ำปี 2561 เชิญครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ผมอยำกสอบถำมเรื่องหินคลุกครับ เพรำะเห็นว่ำทำงกองช่ำงได้ชี้แจงมำนี้ที่ได้ 
สมาชิกสภาฯ ด ำเนินกำรมำแล้ว จะมีหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ครับ ผมก็เลยอยำกจะเรียนถำมท่ำน

ประธำนสภำฯ และฝ่ำยบริหำรว่ำแล้วหมู่บ้ำนอ่ืนที่เรำได้ปรึกษำกันไว้ว่ำจะท ำ
เหมือนกันทุกหมู่บ้ำน ท ำทั้ง 2 เขต แต่ตอนนี้ที่เห็นท ำมีแค่หมู่ 3 กับหมู่ 5 แล้ว
หมู่บ้ำนอ่ืนหมู่ 10 หมู่ 11 หมู่ 12 ยังจะด ำเนินกำรอยู่หรือไม่ ขออนุญำตเรียนถำม
ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ฝำกทำงฝ่ำยบริหำรชี้แจงครับ  เชิญครับ   
ประธานสภาฯ  
นายประเวศน์ พรมยืน เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ และผู้เข้ำร่วม 
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่ำนครับ ตำมท่ีตกลงกันคือจะด ำเนินกำรทั้ง 2 เขต แต่ ณ เวลำนี้ที่ท ำลงไป

ยังเบิกจ่ำยไม่ได้เลยครับ มีปัญหำในกำรเบิกจ่ำยครับ ผมต้องท ำกำรเบิกจ่ำยอันเก่ำให้
เรียบร้อยก่อนครับ รูปภำพประกอบกำรเบิกจ่ำยก็ไม่พร้อมครับ ช่ำงต้องกำรรูปถ่ำยใน
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ครับ ท่ำนสมำชิกฯ ท่ำนใดได้ติดตำมกำรด ำเนินงำนก็ขอให้
ถ่ำยภำพมำแล้วน ำรูปถ่ำยมำให้ช่ำงเก็บไว้เลยครับ เพ่ือป้องกันกำรสูญหำยครับ ถ้ำ
หำกว่ำท ำกำรเบิกจ่ำยในเขตนี้แล้วเสร็จก็จะด ำเนินกำรในเขตต่อไปครับตำมที่เรำตกลง
กันไว้ครับ       

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่ำนรองฯประเวศน์ครับ ตำมปกติแล้วขั้นตอนในกำรท ำงำนนั้น ผมขออนุญำต  
ประธานสภาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่ำอันดับแรกสอบถำมควำมต้องกำรควำมเดือดร้อนจำกพ่ีน้อง

ชำวบ้ำน ว่ำเดือดร้อนเรื่องใด   จำกนั้นแล้วก็ให้ช่ำงออกส ำรวจ ไปดูไปประมำณกำร 
เสร็จแล้วถึงจะด ำเนินกำรครับ ครั้งที่แล้วเรำอำจจะด ำเนินกำรรวบรัดไปหน่อยจึงท ำให้
เกิดปัญหำ  รูปถ่ำยนั้นปกติแล้วะต้องมี 3 ขั้นตอนครับ ขั้นตอนที่ 1 สภำพก่อน
ด ำเนินงำน ขั้นตอนที่ 2 ขณะท ำงำน ขั้นตอนที่ 3 รูปถ่ำยเมื่องำนด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
จึงน ำเรียนที่ประชุมต่อไปเรำต้องช่วยกันท ำงำน มรำบดีว่ำทุกท่ำนมีควำมหวังดีกับพ่ี
น้องชำวบ้ำนครับ เรียนเชิญท่ำนสท.บุญมีครับ  

นางบุญมี มณีขัติย์ อยำกจะถำมเรื่องซ่อมแซมถนนลูกรงบ้ำนแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 ถ้ำประสำนกับผู้ใหญ่ 
สมาชิกสภาฯ บ้ำนก็ขอให้แจ้งสมำชิกฯ ทรำบด้วยค่ะ เพรำะบำงทีเวลำน ำลูกรังมำลงสมำชิกฯไม่

ทรำบ พอสมำชิกฯไปดูก็ได้ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว นี่ก็เป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้เกิดปัญหำ
ค่ะ ขอฝำกว่ำถ้ำหำกมีกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไปเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบหรือถ้ำประสำน
ไปทำงผู้ใหญ่บ้ำนก็ขอให้แจ้งมำทำงสมำชิกฯให้ทรำบด้วยค่ะ  
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นายสุรพล ดวงจิต ในส่วนของกำรท ำงำนเรำก็ต้องได้พ่ึงพำอำศัยกัน ทั้งปกครองและท้องถิ่นมีกำรร่วมมือ 
ประธานสภาฯ กันประสำนงำนกัน ฝำกทำงฝ่ำยบริหำรหำกด ำเนินงำนต่ำง ๆ ช่วยแจ้งให้สมำชิกฯ  
 รับทรำบด้วยครับ เชิญท่ำนรองฯ ประเวศน์ ครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ ครับเรื่องโครงกำรต่ำง ๆ ที่ได้ท ำไปแล้วนั้น เรำพยำยำม 
รองนายกเทศมนตรีฯ แจ้งไปแล้ว ผมได้โทรศัพท์ติดต่อไปยัง สท.บุญมี หลำยรอบครับ แต่ไม่สำมำรถติดต่อได้

ครับ ผมจึงประสำนไปยังผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 5 ครับ แต่ทุกโครงกำรที่ท ำนั้นท ำหลำยวัน
ครับ ถ้ำเรำสนใจกันสักหน่อย อย่ำงเช่นโครงกำรเจำะบ่อบำดำลที่บ้ำนแม่อีไฮ ก็ไม่เห็น
ใครไป บำงครั้งผมแจ้งรำยละเอียดไปว่ำเทศบำลฯด ำเนินกำรอะไรบ้ำง กำรด ำเนินกำร
ทุกสิ่งทุกอย่ำงต้องช่วยกันครับ บำงครั้งก็ไม่มีใครสนใจ อย่ำงหมู่ 5 วันนั้นก็มีท่ำน สท.
เมืองค ำ คนเดียวที่ไปดูครับ ฝำกทำงท่ำนประธำนสภำฯ ด้วยครับ บำงครั้งผมแจ้งเรื่อง
ไปที่ท่ำนประธำนสภำฯ ฝำกท่ำนแจ้งไปยังสมำชิกฯ แล้ วแต่ก็ไม่มีใครสนใจครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่ำนรองฯ ประเวศน์ ครับ ต่อไปเรำคงต้องมำปรับกำรท ำงำนกันครับ 
ประธานสภาฯ  ท่ำนใดมีข้อสงสัยในส่วนของกองช่ำง หรือไม่ครับ   
 - ไม่มี - 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นกำรสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณของกองกำรศึกษำครับ  
ประธานสภาฯ เชิญเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นางสาวนงคราญ ศรีไทย เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
นักวิชาการศึกษา และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนค่ะ  สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
 2560 กองกำรศึกษำ มีดังนี้ค่ะ 

1.โครงกำรส่งเสริมประเพณตีักบำตรเทโว   งบประมำณ 30,000 บำท 
2.โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมงำนกีฬำสัมพันธ์ฯ งบประมำณ 50,000 บำท 
3.โครงกำรประเพณีสรงน้ ำพระธำตุวัดและอนุสวรีย์ครูบำเจ้ำศรีวิชัยวัดบ้ำนปำง 
งบประมำณ 65,000 บำท 
4.โครงกำรวันวิชำกำรและนิทรรศกำร   งบประมำณ 20,000 บำท 
5.โครงกำรสรงน้ ำรูปเหมือนครูบำเจ้ำศรีวิชัย อำรำมห้วยน้ ำดั้น  
งบประมำณ 25,000 บำท 
6.โครงกำรบวชสำมเณรภำคฤดูร้อน    งบประมำณ 40,000 บำท 
7.โครงกำรรดน้ ำด ำหัวปี๋ใหม่เมือง 17 เมษำยน 2560 งบประมำณ 90,000 บำท 
8.โครงกำรสรงน้ ำพระพุทธรูปดอยถ้ ำ บ้ำนแม่จ๋อง งบประมำณ 20,000 บำท 
9.โครงกำรสรงน้ ำรอยพระพุทธบำทบ้ำนแม่อีไฮ  งบประมำณ 25,000 บำท 
10.โครงกำร 139 ปี ครูบำเจ้ำศรีวิชัย นักบุญแห่งล้ำนนำไทย 

 งบประมำณ 65,000 บำท 
 11.โครงกำรสรงน้ ำพระธำตุวัดบ้ำนแม่ป้อก   งบประมำณ 25,000 บำท 
 12.โครงกำรสรงน้ ำพระธำตุวัดบ้ำนแม่ป้อกใน  งบประมำณ 25,000 บำท 
 13.โครงกำรห้องเรียนพ่อแม่เพ่ือสุขภำพสำนสัมพันธ์ลูกรัก  
 งบประมำณ 20,000 บำท 
 14.โครงกำรส่งเสริมเยำวชนห่ำงไกลยำเสพติด     งบประมำณ 20,000 บำท 
 15.โครงกำรฝึกอบรมเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร   งบประมำณ 20,000 บำท 
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 16.โครงกำรฝึกอบรมพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย   งบประมำณ 15,000 บำท 
 17.โครงกำรกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลศรีวิชัย  
 งบประมำณ 40,000 บำท 
 18.โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรมและจริยธรรม      งบประมำณ 30,000 บำท 
 19. โครงกำร TO BE NUMBER ONE     งบประมำณ 50,000 บำท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 675,000 บาท 
นายสุรพล ดวงจิต ในส่วนของกองกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 มีทั้งหมด 19 รำยกำร ท่ำนใด 
ประธานสภาฯ มีข้อสงสัยในส่วนของกองกำรศึกษำหรือไม่ครับ หำกไม่มีต่อไปเป็นสรุปกำรใช้จ่ำย

งบประมำณกองกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 เชิญครับ  
นางสาวนงคราญ ศรีไทย สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 กองกำรศึกษำ มีดังนี้ค่ะ 
นักวิชาการศึกษา 1.โครงกำรส่งเสริมประเพณตีักบำตรเทโว      งบประมำณ 30,000 บำท 
 2.โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำหน่วยงำนอ่ืน  
 งบประมำณ 50,000 บำท 
 3.โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ         งบประมำณ 100,000 บำท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท 
นายสุรพล ดวงจิต ข้อมูลกองกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 นั้น คือข้อมูลที่จ่ำยจริง ณ วันนี้  
ประธานสภาฯ ยังไม่ใช่ข้อมูลเบ็ดเสร็จใช่หรือไม่ครับ 
นางสาวนงคราญ ศรีไทย ใช่ค่ะ  
นักวิชาการศึกษา 
นายสุรพล ดวงจิต ในส่วนของกองกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ท่ำนใดมีข้อสงสัยในส่วนของ 
ประธานสภาฯ กองกำรศึกษำหรือไม่ครับ  
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ผมจะขอน ำเรียนปรึกษำเก่ียวกับโครงกำรรดน้ ำด ำหัวปี๋ใหม่เมืองครับ พอดีทำงผู้ใหญ่ 
สมาชิกสภาฯ บ้ำนก็มำร่วมประชุมในวันนี้ หัวหน้ำฝ่ำยกองกำรศึกษำที่รับผิดชอบก็อยู่ ผมขออนุญำต

ถือโอกำสในวันนี้หำรือประเด็นนี้ครับ พอดีโครงกำรรดน้ ำด ำหัวปี๋ใหม่เมือง วันที่ 17 
เมษำยน  เป็นงำนต ำบลเรำซึ่งได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรวัดแม่ป้อกและคณะ
ศรัทธำทั้ง 4 หมู่บ้ำนแล้วนั้น ผมขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทำงเทศบำลฯ ก็ได้มี
กำรแบ่งงำนกันตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกสภำฯ คณะกรรมกำร ปีนี้ส่วนที่จะต้อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องกำรด ำเนินงำนกับทำงเทศบำลฯ คือผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 10      
นำยบุญส่ง เขื่อนควบ และสท.บุญมี มณีขัติย์ และผมครับ ปีที่ผ่ำนมำผู้รับผิดชอบคือ
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 5 นำยวิสันต์ หล้ำแก้ว ทำงที่ประชุมก็มีมติว่ำทุกปีเรำได้ของบประมำณ
จำกทำงอบจ.แต่ก็ไม่ได้ครับ ปีนี้ก็เลยปรึกษำกันว่ำจะของบประมำณจำกทำงเทศบำลที่
เดียว ขอทำงเจ้ำหน้ำที่ช่วยดูรำยละเอียดด้วยว่ำเรำพอจะมีวิธีไหนหรือท ำอย่ำงไรให้
สำมำรถเบิกเงินให้ได้มำกท่ีสุด จะให้จัดขบวนหรือเวทีอย่ำงไรครับ 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง รูปแบบงำนที่วำงไว้มีกำรแสดงอะไรบ้ำงค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ตำมมติที่ประชุมปีนี้ก็เหมือนเดิม คือมีกำรแสดงดนตรีย้อนยุค กำรแสดงซอพ้ืนเมือง  
สมาชิกสภาฯ และมวยครับ    
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ตอนนี้วัดมีงบประมำณเท่ำไหร่ค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
 



๑๓ 

 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ ตอนนี้วัดมีงบประมำณ 20,000 บำท และเก็บจำกชำวบ้ำนหลังคำเรือนละ 150  
สมาชิกสภาฯ บำท แต่คิดแล้วเงินก็ยังขำดอีกเยอะอยู่ครับ   
นายสุรพล ดวงจิต ขออนุญำตครับ ในส่วนนี้เป็นรำยละเอียดของโครงกำรให้ทำงผู้ประสำนงำนปรึกษำ 
ประธานสภาฯ   ในส่วนของขั้นตอนกำรท ำงำน ดูจำกเทศบัญญัติฯ งบประมำณคือ 90,000 บำท ให้

ปรึกษำนอกรอบอีกทีครับ 
นางสาวนงคราญ ศรีไทย ขออนุญำตชี้แจง กรณีงำนประเพณี ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเรำต้องท ำก่อน ต้องลงระบบ 
นักวิชาการศึกษา ก่อน เมื่อก่อนคือท ำโครงกำรแล้วมำลงระบบทีหลัง เพรำะฉะนั้นในกำรประสำนงำน 

อย่ำงเช่นตอนนี้วัดบ้ำนปำงเริ่มงำนวันที่ 28 กุมพำพันธ์ 2561 เพรำะฉะนั้นช่วงนี้เรำ
ต้องประสำนงำนกันแล้วค่ะ ในกำรลงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงว่ำรูปแบบงำนจะเป็นอย่ำงไร 
เรื่องรูปแบบงำนขอพูดแบบจริงจังถ้ำเบิกตำมรูปแบบงำนจริง ๆ เจ้ำหน้ำที่ก็สบำยใจ 
ขอชมทำงบ้ำนแม่ป้อกที่ชำวบ้ำนช่วยกันจัดสถำนที่ได้ดี ตำมรูปแบบงำนที่วำงไว้ท ำให้
เรำเบิกจ่ำยเงินได้อย่ำงสบำยใจค่ะ แต่ที่อ่ืนจัดงำนออกมำยังไม่ตรงตำมรูปแบบที่วำงไว้ 
ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ล ำบำกในกำรเบิกจ่ำย ณ ตอนนี้ที่ประสำนงำนมำมีวัดห้วยน้ ำดันหมู่ 6 
บ้ำนปำงยังไม่ได้ประสำนมำ ขอสมำชิกฯ แต่ละหมู่บ้ำนช่วยประสำนแต่ละหมู่บ้ำนด้วย
ว่ำแต่ละหมู่บ้ำนจะจัดงำนวันที่อะไร ทำงเจ้ำหน้ำที่จะได้ประสำนไปยังผู้ใหญ่บ้ำนเพ่ือ
ขอเอกสำรโครงกำร รูปแบบงำนต่ำง ๆ เพ่ือที่จะมำปรึกษำหำรือกันค่ะ และจะได้ขอ
เอกสำรเพื่อมำท ำจัดซื้อจัดจ้ำงก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณครับ รับทรำบตำมนี้ครับ 
ประธานสภาฯ   เลขำนุกำรสภำฯ มีเพ่ิมเติมเชิญครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง สมำชิกฯ เรำไม่มีทุกหมู่บ้ำนเรำแบ่งเป็นเขตดีกว่ำค่ะ มำช่วยกันอย่ำงเช่นแม่ป้อก 
เลขานุการสภาฯ สมำชิกฯ เขตนี้ทั้งหมดต้องมำ มำปรึกษำหำรือมำช่วยกัน บำงทีเรำปล่อยให้ผู้ใหญ่บ้ำน 

ดูแลงำนทั้งหมดงำนใหญ่ผู้ใหญ่บ้ำนอำจจะดูแลคนเดียวไม่ไหว เรำโดนท้วงตลอด จัด
งำนไม่ได้ตำมรูปแบบแล้วเบิกเป็นหมื่น ๆ เขำก็จะว่ำเรำทุจริต ถ้ำร่วมแรงร่วมใจกันทั้ง
ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกฯ กลุ่มแม่บ้ำน คิดว่ำงำนจะออกมำดีค่ะ เข้ำมำประสำนกับทำง
เทศบำลฯ ว่ำต้องกำรรูปแบบงำนแบบไหนอย่ำงไร ให้เจ้ำหน้ำที่ลงไปท ำตรงนั้นทั้งหมด
ไม่ได้เพรำะงำนประจ ำเรำก็มี แต่เจ้ำหน้ำที่เรำจะเป็นพี่เลี้ยงให้ค่ะ  
 

นายสุรพล ดวงจิต ท่ำนใดมีข้อสงสัยในส่วนของกองกำรศึกษำ หรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ - ไม่มี -   
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นกำรสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณของส ำนักปลัดครับ  
ประธานสภาฯ เชิญเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นางสาวรัชณีย์ กองแก้ว เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนค่ะ  สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
 2560 ส ำนักปลัด มีดังนี้ค่ะ 

1.เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร   เป็นเงิน   13,100 บำท 
2.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ   เป็นเงิน   676,430 บำท 
3.ค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนฯ  เป็นเงิน   16,000  บำท  
4.ค่ำเช่ำพื้นที่รับฝำกเวปไซต์และโดเมนเนม เป็นเงิน   29,900  บำท  
5.ค่ำเลี้ยงรับรอง    เป็นเงิน   18,635  บำท  



๑๔ 

 

6.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  เป็นเงิน   28,172  บำท 
7.โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ 
งบประมำณ  178,600 บำท 
8.ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว   เป็นเงิน  20,000  บำท 
9.ค่ำวัสดุส ำนักงำน    เป็นเงิน  50,000  บำท 
10.ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เป็นเงิน  25,700  บำท 
11.ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เป็นเงิน  200,000  บำท 
12.ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   เป็นเงิน  18,444  บำท 
13.ค่ำบรกิำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  เป็นเงิน  15,033  บำท 
14.เครื่องปรับอำกำศ 36000 บีทียู  เป็นเงิน  44,000  บำท 
15.เครื่องปรับอำกำศ 18000 บีทียู  เป็นเงิน  18,000  บำท 
16.เครื่องแฟกซ์    เป็นเงิน  8,990    บำท 
17.เครื่องเคลือบบัตร   เป็นเงิน  5,200    บำท 
18.เครื่องคอมพิวเตอร์   เป็นเงิน  21,950  บำท 
19.เครื่องส ำรองไฟ    เป็นเงิน   3,150   บำท 
20.เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด   เป็นเงิน   7,850   บำท 
21.ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์   เป็นเงิน  18,290  บำท 
22.อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือแสงสว่ำงสำยหลัง
ส ำนักงำนเทศบำลฯ เป็นเงิน  143,366.08  บำท    
23.อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำเข้ำพ้ืนที่กำรเกษตร

 หมู่ 8  เป็นเงิน  453,826.01  บำท 
24.โครงกำรน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช (รอบ 1)  งบประมำณ  57,150  บำท 
25.โครงกำรบ ำเพ็ญกุศลสวดพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช  งบประมำณ  42,450  บำท 
26.โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต  
งบประมำณ  20,000  บำท 
27.โครงกำรนวดเพ่ือสุขภำพเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจ ำปี 2560  
งบประมำณ  11,000 บำท 
28.โครงกำรน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช (รอบ 2) งบประมำณ  54,450  บำท 
29.โครงกำรรับเสด็จพระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำอทิตยำทรกิติคุณ 
งบประมำณ  93,200  บำท 
30.โครงกำรจิตอำสำประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระรำชทำน   
งบประมำณ 20,320 บำท 
31.โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบำลต ำบลศรีวิชัย 
งบประมำณ  10,050  บำท 
32.โครงกำรต ำบลศรีวิชัยร้อยดวงใจปลูกดอกดำวเรืองถวำยควำมภักดี 
งบประมำณ  30,330  บำท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,353,586.09 บาท 



๑๕ 

 

นายสุรพล ดวงจิต สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ2560 ส ำนักปลัด  
ประธานสภาฯ สมำชิกฯ ท่ำนใดมีข้อสงสัยในส่วนของส ำนักปลัด ประจ ำปี 2560 เชิญครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ขออนุญำตสอบถำมเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยของส ำนักปลัดครับ มี 2 รำยกำร คือรำยกำรที่ 
สมาชิกสภาฯ 2 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ เป็นเงิน   676,430 บำท และรำยกำรที่ 7 โครงกำร

ฝึกอบรมและศึกษำดูงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ งบประมำณ  178,600 บำท 
2 รำยกำรนี้เม็ดเงินค่อนข้ำงสูง แต่รำยละเอียดที่ได้ให้สมำชิกฯ ดูน้อยมำก ผมอยำกจะ
ขอรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของค่ำจ้ำงเหมำบริกำรครับ 

นางสาวรัชณีย์ กองแก้ว เม็ดเงินที่ค่อนข้ำงสูงของค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เนื่องจำกเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ลูกจ้ำง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงลูกจ้ำงเหมำอยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดค่ะ คนละ 9,000 บำท

ต่อเดือน ทั้งหมด 4 คนค่ะ ลูกจ้ำงเหมำในงำนป้องกันฯก็อยู่ในค่ำใช้จ่ำยของสำนักปลัด
ค่ะ ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร เวลำหน่วยงำนอ่ืนมำขอใช้บริกำรต่ำง ๆ เรำก็ต้อง
ให้บริกำรกับชำวบ้ำนค่ะ  

นายสุรพล ดวงจิต ขอรำยละเอียด ของค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 676,430 บำท ว่ำมีรำยละเอียด 
ประธานสภาฯ ค่ำใช้จ่ำยอะไรบ้ำงครับ รำยกำรที่ 7 ท่ำนสท.นิรันดร์ มีข้อสงสัยเรื่องใดครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ รำยกำรที่ 7 ผมไม่มีข้อสงสัยเรื่องค่ำใช้จ่ำย แต่อยำกสอบถำมว่ำไปดูงำนที่ไหน กลุ่ม 
สมาชิกสภาฯ ไหนไปครับ  
นางสาวรัชณีย์ กองแก้ว รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักปลัด มีดังนี้ค่ะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 1.ค้ำจ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที่เทศบำลพร้อมอุปกรณ์ประกอบกำรถวำยควำมอำลัย 

จัดซื้อผ้ำขำวด ำ เครื่องทองน้อย พระบรมรูป โต๊ะหมู่บูชำ   เป็นเงิน 40,000 บำท 
2.ค้ำจ้ำงพนักงำน 4 คน คนละ 9,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 432,000  บำท 
3.ค่ำซ่อมรถยนต์ มำสด้ำ  เป็นเงิน  20,290  บำท 
4. ค่ำซ่อมรถยนต์ อีซูซุ  เป็นเงิน  35,600  บำท 
5.ค่ำซ่อมเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำยหลัง 2 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บำท 
6.ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นเงิน 91,110 บำท 
7.ค่ำจัดท ำป้ำยไวนิลศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์  เป็นเงิน 1,200 บำท 
8.ค่ำเข้ำเล่มแผนสี่ปี  เป็นเงิน 1,950 บำท 
9.ค่ำจัดโต๊ะหมู่บูชำ  เป็นเงิน 3,000 บำท 
10.ค่ำท ำป้ำยคัดเอ้ำท์วันแม่แห่งชำติ  เป็นเงิน 17,100 บำท 
11.ค่ำซ่อมคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน 15,490 บำท 
12.ค่ำจัดท ำตรำยำง  เป็นเงิน 2,190 บำท 
13.ค้ำงจ้ำงเหมำสูบส้วม  เป็นเงิน 6,500 บำท 
14.ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยพระบรมรูปฯ  เป็นเงิน 7,500 บำท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  676,430  บาท 

 รำยละเอียดโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ ดังนี้ค่ะ 
 - กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินกำร 

1.จัดฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน 
2.เดินทำงเข้ำเฝ้ำฯ ถวำยบังคมพระบรมศพ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำทกรุงเทพมหำนคร 
3.ศึกษำดูงำนโครงกำรชั่งหัวมันตำมแนวพระรำชด ำริ อ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี 
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4.ศึกษำดูงำนศูนย์พลังงำนเพ่ือสิ่งแวดล้อม อุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร 
อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 
- เป้ำหมำย 
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลฯ พนักงำนเทศบำล และผู้น ำชุมชน จ ำนวน 50 
คน 
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ  
ดังนี้ค่ะ 
1.ค่ำจ้ำงเหมำรถบัส วันที่ 4-8 เมษำยน 2560 จ ำนวน 5 วัน  
เป็นเงิน 95,000 บำท 
2.ค่ำห้องพัก 25 ห้อง ๆ ละ 750 บำท เป็นเงิน 37,500 บำท 
3.ค่ำวิทยำกรส ำหรับกำรศึกษำดูงำน นวน 2 แห่ง เป็นเงิน 1,200 บำท 
4.ค่ำอำหำร 10 มื้อ ๆ ละ 40,000 บำท 
5.ค่ำของที่ระลึกในกำรศึกษำดูงำน เป็นเงิน 1,000 บำท 
6.ค่ำใช้จ่ำยวันฝึกอบรม  
- ค่ำอำหำรพร้อมเครื่องดื่ม เป็นเงิน 4,000 บำท 
- ค่ำป้ำยโครงกำรอบรม เป็นเงิน 500 บำท 
- ค่ำวิทยำกรผู้บรรยำยให้ควำมรู้ เป็นเงิน 600 บำท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  179,800  บาท 

นายสุรพล ดวงจิต ท่ำนใดมีข้อสงสัยในส่วนของส ำนักปลัด หรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ - ไม่มี -   
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นกำรสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2560-2561ของ 
ประธานสภาฯ กองคลังครับ เชิญเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นางอรชร  สมพงษ ์ เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
ผอ.กองคลัง และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนค่ะ  สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
 2560 กองคลัง  มีดังนี้ค่ะ 

1.ค่ำเช่ำบ้ำน   เป็นเงิน 19,300 บำท 
2.เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  เป็นเงิน 30,900 บำท 
3.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   เป็นเงิน 140,413.90 บำท 
4.จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  เป็นเงิน 50,000 บำท 
5.จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เป็นเงิน 80,000 บำท 
6.จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  เป็นเงิน 72,720 บำท 
7.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน 24,854 บำท 
8.ค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำน   เป็นเงิน 246,815.12 บำท 
9.ค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน  เป็นเงิน  3,686.15 บำท 
10.ค่ำไปรษณีย์   เป็นเงิน    2,000 บำท 
11.ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต  เป็นเงิน  45,103.71 บำท 
12.จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรบำนเลื่อนทึบ เป็นเงิน    9,000 บำท 
13.จัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดเช็ค  เป็นเงิน  32,500 บำท 
14.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร ์  เป็นเงิน    9,870 บำท 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  767,162.88 บาท 
 

นายสุรพล ดวงจิต ท่ำนใดมีข้อสงสัยในส่วนของกองคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 2560 หรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เท่ำที่ดูก็จะมีในส่วนของจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 80,000 บำท จัดซื้อวัสดุงำน

บ้ำนงำนครัวของส ำนักปลัดก็มีกำรใช้จ่ำย 20,000 บำท จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จะมีกำรใช้จ่ำยทุกกองหรืออย่ำงไรครับ เฉพำะสองกองนี้ค่ำใช้จ่ำยเป็นแสนแล้วครับ 

นางอรชร  สมพงษ ์ ในส่วนของวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเรำตั้งไว้เกือบทุกกองค่ะ กำรใช้จ่ำยใช้ทั้งส ำนักงำน  
ผอ.กองคลัง ทั้งห้องประชุมด้วยค่ะ ถ้ำเรำใช้ของส ำนักปลัดหมดก่อนแล้วถึงจะไปใช้ของกองคลังให้

เสร็จไปเป็นกองค่ะ ที่ผ่ำนมำก็จะมีงำนพระรำชพิธีทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศลสตมวำร 
(100วัน) ถวำยพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเรำ
ต้องจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเพ่ิมหลำยรำยกำรค่ะ งบประมำณกองคลังค่อนข้ำงจะ
สูงค่ะ 

นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ ผมมีข้อสงสัยตรงค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตมี 2 รำยกำร กำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ตส ำนัก 
สมาชิกสภาฯ ปลัดมีอยู่  15,000 บำท กองคลังมีอยู่  45,103.71 บำท ไม่ทรำบว่ำระบบ

อินเตอร์เน็ตมีก่ีจุดครับ 
นางอรชร  สมพงษ ์ ในส่วนของส ำนักปลัดเป็นค่ำเช่ำเว็ปไซต์ค่ำดูแลระบบค่ะ ในส่วนของกองคลังเป็นใบ  
ผอ.กองคลัง แจ้งหนี้จำกทีโอทีค่ะว่ำเรำใช้แต่ละเดือนกี่บำท ตัวนี้เป็นยอดประมวลผลออกมำของทั้ง

ปีค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต ท่ำนใดมีข้อสงสัยในส่วนของกองคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 2560 หรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ หำกไม่มี ต่อไปเป็นกำรสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2561ของ

กองคลังครับ 
นางอรชร  สมพงษ ์ ของปี 2561 ผ่ำนมำไม่ก่ีเดือนจึงไม่ได้น ำรำยละเอียดมำค่ะ 
ผอ.กองคลัง   
นายสุรพล ดวงจิต ท่ำนใดมีข้อสงสัยในส่วนของส ำนักปลัด หรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ - ไม่มี -   
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นกำรสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2560-2561ของ 
ประธานสภาฯ แผนงำนสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์ เชิญเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นายณภัทร วิวันชัย เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
นักพัฒนาชุมชน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนค่ะ  สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
 2560 แผนงำนสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์ มีดังนี้ครับ 

1.โครงกำรนวดแผนไทย   งบประมำณ 25,000 บำท 
2.โครงกำรสนับสนุนอำชีพให้กับผู้ด้อยโอกำส งบประมำณ 40,000 บำท 
3.โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเชต 1  งบประมำณ 14,800 บำท 
4.โครงกำรวันสตรีสำกล   งบประมำณ 26,000 บำท 
5.โครงกำรวันผู้สูงอำยุ   งบประมำณ 92,600 บำท 
6.โครงกำรฝึกอบรมอำชีพระยะสั้น  งบประมำณ 12,500 บำท 
7.จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน   เป็นเงิน        8,140  บำท 
8.จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสำรบำนเลื่อนกระจก 2 ตู้ เป็นเงิน       13,700 บำท 
9.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง   เป็นเงิน         8,600 บำท 
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10.จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจกเตอร์ เป็นเงิน       26,900 บำท 
11.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง  เป็นเงิน       11,700 บำท 
12.จัดซื้อชุดขยำยเสียง   เป็นเงิน       10,000 บำท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 289,940 บาท 

นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยในส่วนของแผนงำนสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์ ประจ ำปี 
ประธานสภาฯ งบประมำณ 2560 หรือไม่ครับ หำกไม่มีต่อไปเป็นกำรสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2561ของแผนงำนสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์ครับ 
นายณภัทร วิวันชัย ในส่วนแผนงำนสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์ ประจ ำปี 2561 มีโครงกำรเยำวชน 
นักพัฒนาชุมชน สืบทอดฯศำสนำภำษำถิ่นตั๋วเมือง ระยะเวลำ 5 วัน งบประมำณ 18,000 บำท

รำยกำรเดียวครับ ส่วนกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ   เป็นเงิน 10,347,700 บำท 
 2.เบี้ยยังชีพผู้พิกำร   เป็นเงิน   3,942,400 บำท 
 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เป็นเงิน      177,000 บำท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,467,100 บาท 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยในส่วนของแผนงำนสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์ ประจ ำปี 
ประธานสภาฯ งบประมำณ 2561 หรือไม่ครับ  
 -ไม่มี- 
นายสุรพล ดวงจิต ตอนนี้ทุกกองก็ได้ท ำกำรชี้แจงสรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2560  
ประธานสภาฯ และประจ ำปี งบประมำณ 2561 เสร็จสิ้นแล้วครับ เนื่องจำกมีเวลำในกำรศึกษำไม่

มำก  หำกมีข้อสงสัยอย่ำงไรเรำค่อยน ำไปสู่กำรประชุมครั้งต่อไปครับ 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นกำรสรุปผลรำยรับรำยจ่ำย สิ้นสุด เดือนมกรำคม 2561 
ประธานสภาฯ น ำมำบรรจุในวำระกำรประชุมเพ่ือให้ทรำบว่ำตั้งแต่ในไตรมำสที่ 1 มีงบประมำณเข้ำ

มำมำกน้อยเท่ำใดครับ ใช้จ่ำยอะไรไปบ้ำง จ ำนวนเงินคงเหลือเท่ำใด ณ ปัจจุบัน ครับ 
 ชี้แจงตำมเอกสำรที่แจกครับ 
นางอรชร  สมพงษ ์ สรุปผลรายรับรายจ่าย สิ้นสุด เดือนมกราคม 2561  
ผอ.กองคลัง รำยรับ-รำยจ่ำย ณ วันที่ 31 มกรำคม 2561 

รำยรับทั้งหมด 24,735,410.85 บำท  
 รำยจ่ำยทั้งหมด 19,588,935.40 บำท 
 เป็นรำยจ่ำยตำมเทศบัญญัติฯอยู่ 13,076,958.65 บำท 

ยอดรับหักจ่ำยจริง ๆ คือ เงินที่เหลือในบัญชีทั้งหมด 8,495,494.03 บำท  
ของทั้งปีงบประมำณ 2561 ค่ะ 
ณ ตอนนี้รับหักจ่ำยของเรำติดลบ 306,739.87 บำท 

นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยในส่วนของสรุปผลรำยรับรำยจ่ำย สิ้นสุด เดือนมกรำคม  
ประธานสภาฯ 2561 หรือไม่ครับ  ขออนุญำตสอบถำมตั้งแต่หน้ำแรก เงินฝำกธนำคำรคือยอดเงินที่

ฝำก ณ วันนี้ใช่หรือไม่ครับ  
นางอรชร  สมพงษ ์ ใช่ค่ะ ยอดถึงวันที่ 31 มกรำคม ค่ะ  
ผอ.กองคลัง  
 
 



๑๙ 

 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ ผมขออนุญำตสอบถำมจ ำนวนเงินที่สำมำรถน ำไปใช้ได้จริงครับ ที่ทำงฝ่ำยบริหำร 
สมาชิกสภาฯ สำมำรถน ำไปด ำเนินกำรใช้จ่ำยได้เลยครับ มีเงินสะสมหกล้ำนเจ็ด เงินส ำรองเงินสะสม

สองล้ำนหก ตอนนี้มีเงินอุดหนุนเข้ำมำยี่สิบสองล้ำนบำท ใช้จ่ำยจริงสิบห้ำล้ำนบำท 
คงเหลือที่จะสำมำรถด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจโอนเลือกท ำอยู่แปดล้ำน
กว่ำบำทครับ เข้ำใจตรงกันว่ำตอนนี้เงินสะสมมีหกล้ำนเจ็ด เงินส ำรองเงินสะสมสอง
ล้ำนหก เงินเข้ำมำแล้วยี่สิบสองล้ำนบำท ใช้จ่ำยจริงสิบห้ำล้ำนบำท เหลือที่จะน ำไป
ด ำเนินกำรแปดล้ำนกว่ำบำท ใช่หรือไม่ครับ 

นางอรชร  สมพงษ ์ ใช่ค่ะ ประมำณนี้ค่ะ  
ผอ.กองคลัง  
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ในเมื่อเงินเข้ำมำมีอยู่แปดล้ำนกว่ำบำท ผมก็อยำกจะถำมว่ำเรำจะเริ่มด ำเนินกำร

โครงสร้ำง 
สมาชิกสภาฯ พ้ืนฐำนได้หรือยังครับ   
นางอรชร  สมพงษ ์ ในส่วนของเงินแปดล้ำนกว่ำบำทนี้ มีหลำยส่วน เป็นเงินเบี้ยยังชีพต่ำง ๆ ที่โอนมำให้  
ผอ.กองคลัง ล่วงหน้ำ เงินภำษีจัดสรร หลำยอย่ำงรวมกันในเงินส่วนนี้ค่ะ แต่ถ้ำเรำจะใช้ในส่วนของ

เงินสะสมเรำก็ต้องใช้ระเบียบของเงินสะสมค่ะ ตอนนี้ก ำลังไตรมำสที่ 2 ปีนี้กำรใช้
งบประมำณของเรำควรระวัง ๆ ไว้ก่อน ขอเป็นประมำณไตรมำสที่ 3 ดีกว่ำค่ะ 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ พูดตรง ๆ ครับ ตอนนี้เงินก็เข้ำมำแล้ว พวกผมก็ท ำงำนมำจะ 4 ปีแล้ว เหลือเวลำอีก  
สมาชิกสภาฯ 2 เดือนจะหมดวำระแล้ว ถ้ำอันไหนที่ท ำได้ก็อยำกท ำ ตอนนี้เหลือหมู่ 6 ก็ยังไม่ได้ท ำ 

หมู่ 1 ก็ยังไม่ได้ท ำครับ ถ้ำเงินไม่มีก็ไม่ว่ำครับ แต่ตอนนี้เงินเข้ำแล้ว สมำขิกทุกท่ำนก็
อยำกจะท ำให้ชำวบ้ำนครับ อยำกจะให้ผอ.คลังสรุปมำเลยว่ำตอนนี้เรำมีเงินที่จะ
สำมำรถใช้ด ำเนินโครงกำรเท่ำใด และจะสำมำรถท ำโครงกำรได้เลยหรือไม่ครับ 

นางอรชร  สมพงษ ์ ในส่วนของเงินรับหักจ่ำยตัวนี้ จะขอปรึกษำทำงคณะผู้บริหำร ทำงปลัดอีกทีค่ะ  
ผอ.กองคลัง แล้วจะท ำค่ำใช้จ่ำยกับรำยรับทั้งหมดมำปรึกษำหำรือกัน แล้วจะได้น ำเรียนยังสภำฯว่ำ

จะพอเป็นไปได้หรือไม่ที่เรำจะท ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสักโครงกำรค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต ขออนุญำตเรียนถำมว่ำจะใช้เวลำนำนมำกน้อยแค่ไหนครับ เรำจะได้รับรู้รับทรำบ 
ประธานสภาฯ พร้อมกัน อำจจะก ำหนดประชุมเลยเพื่อที่จะได้มำรับฟังค ำชี้แจงเหมือนกันครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ อันที่จริงตอนนี้เงินมีแล้ว แต่อยู่ที่คณะบริหำรและเจ้ำหน้ำที่จะท ำหรือไม่ครับ  
สมาชิกสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต ตอนนี้เหลือ 2 โครงกำร คือหมู่ 1 หมู่ 6 น่ำจะท ำทั้ง 2  
ประธานสภาฯ งบประมำณล้ำนกว่ำ ให้ทำงเจ้ำหน้ำที่ปรึกษำกันว่ำจะด ำเนินกำรได้เม่ือใดครับ 
 ถ้ำพร้อมเมื่อไหร่ก็แจ้งมำเพ่ือที่จะได้เปิดประชุมครั้งต่อไปครับ 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต เมื่อสักครู่ได้เกริ่นเรื่องกำรใช้จ่ำยเงินสะสม สภำฯได้เห็นชอบกำรใช้จ่ำยเงินสะสมใน 
ประธานสภาฯ กำรซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกและในส่วนของเงินที่กต้องกันไว้ 25 เปอร์เซ็นต์ตำม

ระเบียบที่แจ้งมำ ซึ่งในช่วงนี้เงินเข้ำมำแล้วคงไม่กระทบในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
สำมำรถท ำได้เลยหรือไม่ครับ 

นางอรชร  สมพงษ ์ ในส่วนของเงินสะสมเป็นเรื่องจำกกำรประชุมครั้งก่อนๆมำ มติที่ประชุมสภำฯมีมติ   
ผอ.กองคลัง จ่ำยขำดเงินสะสมเป็นลูกรัง ใช้งบประมำณอยู่ หนึ่งล้ำนแปดแสนกว่ำบำท ทำงงำน

พัสดุได้ประกำศไปแล้ว ลงระบบอีจีพี เมื่อวำนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ คือเรำลงระบบอี
จีพีต้องเข้ำใจว่ำเรำลงกรมบัญชีกลำงเป็นเอกสำรเผยแพร่ ผู้รับจ้ำงใครจะซื้อหรือไม่ซื้อ



๒๐ 

 

ทุกคนมีสิทธิเหมือนกัน ผู้ รับจ้ำงที่จะมำซื้อต้องเป็นผู้ค้ำภำครัฐที่ลงระบบกับ
กรมบัญชีกลำงถึงจะมำซื้อกับเรำได้ตำมระเบียบพัสดุใหม่ค่ะ ด ำเนินกำรแล้วค่ะ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรื่องฝำยศรีวิชัยครับ ชำวบ้ำนขอจัดซื้อไดนำโม 2 ลูกครับ ผมเสนอให้เรำซื้อแล้วให้
สมาชิกสภาฯ หมู่บ้ำนท ำเรื่องยืมครับ ตอนนี้ทำงหมู่บ้ำนได้ท ำหนังสือมำถึงนำยกฯ แล้วครับ  

ขอกระสอบทรำย 3,000 ใบ และซ่อมแซมประตูน้ ำห้วยแม่อีไฮ เนื่องจำกน้ ำไม่
สำมำรถไหลผ่ำนได้ ช่ำงได้ลงไปส ำรวจดูแล้วครับ  ผมก็เลยให้คนดูแลเหมืองฝำยท ำ
หนังสือถึงนำยกฯ ก่อนครับ ฝำกไว้ 3 เรื่องครับ 

นายสุรพล ดวงจิต เรียนถำมไปยังฝ่ำยบริหำรเรื่องท่ีท่ำนสท.สมนึก ขอจัดซื้อไดนำโมเพ่ือเป็นกำรแก้ไข 
ประธานสภาฯ ปัญหำภัยแล้ง กระสอบทรำยเพ่ือซ่อมแซมประตูน้ ำ ขออนุญำตเรียนถำมฝ่ำยบริหำรว่ำ

สำมำรถด ำเนินกำรได้เลยหรือไม่ครับ หำกท ำได้จะใช้งบประมำณในส่วนไหนเพ่ือ
ด ำเนินกำรครับ 

นายสมยศ กันทะวัง รำยละเอียดที่ท่ำนสท.สมนึกได้ถำมเมื่อสักครู่เชื่อมโยงกับกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง เมื่อ 
นายกเทศมนตรีฯ วำนผมได้ประชุมกับป้องกันจังหวัดและทำงอ ำเภอ  กำรใช้งบประมำณในกำร

ช่วยเหลือเพ่ือป้องกันภัยแล้ง ในส่วนขั้นตอนในกำรเบิกจ่ำยเงินป้องกันบรรเทำสำ
ธำรณภัยนั้น ซึ่งเป็นระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงินช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีระเบียบตำมค ำสั่ง
ใหม่ ณ ตอนนี้กำรใช้จ่ำยเงินแม้แต่ของเทศบำลและของจังหวัดครับ เรำต้องตั้ง
คณะกรรมกำรในส่วนของท้องถิ่น มีคณะกรรมกำรท้องถิ่นคือต ำบลเรำ เพ่ือรับเรื่อง
ต่ำง ๆ รวมถึงกำรประชุมต่ำง ๆ ในคณะกรรมกำรในส่วนต ำบลก็จะประกอบด้ วย 
นำยกเทศมนตรีเป็นประธำนโดยต ำแหน่ง ท้องถิ่นอ ำเภอ เกษตรอ ำเภอ ในส่วน
ประชำคมที่เรำส่งชื่อไปเป็นผู้ใหญ่บ้ำน 3 หมู่บ้ำน มำจำกผู้แทนประชำคม    คือ    
นำยสงัด  ชัยแสน  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 7     นำยประสิทธิ์ สุยำ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 8    และ
นำยสนั่น อุตมะ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 11 ทุกขั้นตอนจะต้องมีกำรประชุมพิจำรณำ ในส่วน
โครงกำรต่ำง ๆ ที่นอกเหนือจำกที่อยู่ในแผนฯ อย่ำงที่ท่ำนสท.สมนึกได้แจ้งที่ประชุม 
กำรจัดซื้อไดนำโม อย่ำงน้อยจะต้องอยู่ในแผนฯหรือตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ  เพรำะไม่ใช่
กำรซ่อมแซมครับ ดังนั้นในเมื่อปัญหำเกิดขึ้น จำกที่ผมได้ เข้ำร่วมประชุมกับทำง
ป้องกันจังหวัดมำสิ่งแรกที่เรำจะท ำได้เลย คือ 1.ค่ำน้ ำมัน ฝำยบ้ำนปำงศรีวิชัยกลุ่มลูก
เหมืองฝำยส่วนมำกจะมีเครื่องสูบน้ ำ สำมำรถมำขอค่ำน้ ำมันเพื่อสูบน้ ำได้ ถ้ำเรำแบบนี้
จะสำมำรถขอค่ำน้ ำมันมำให้ชำวบ้ำนได้ครับ เท่ำที่ผมได้คุยกับชำวบ้ำนเรื่องกำรใช้
เครื่องสูบน้ ำเครื่องใหญ่แบบชลประทำน แบบนั้นชำวบ้ำนไม่อยำกได้ครับ เพรำะสูบน้ ำ
มำกท ำให้น้ ำหน้ำฝำยแห้งเร็วครับ 2.กระสอบทรำย 3.รถบรรทุกน้ ำพร้อมคนขับ และ
น้ ำมัน จะได้ตระเวนส่งน้ ำให้ชำวบ้ำนครับ  บำงหมู่บ้ำนพอถึงหน้ำแล้งน้ ำอุปโภค
บริโภคไม่เพียงพอครับ 3 อย่ำงที่ผมเสนอนี้จะง่ำยและเร็วกว่ำที่เรำจะท ำเรื่องเสนอ
เป็นกำรก่อสร้ำงหรือจัดซื้อครับ แต่ก็ต้องผ่ำนคณะกรรมกำรต ำบลครับ เสนอ
คณะกรรมกำรอ ำเภอ และคณะกรรมกำรจังหวัดต่อไปครับ 
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นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่ำนนำยกฯที่ได้มำชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องน ำเสนอที่ประชุม เรียนเชิญครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน ขออนุญำตครับ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 9 ขอกระสอบจ ำนวนมำกเกินที่เรำขอกับทำงอบจ.ครับ 
รองนายกฯ เรำได้ประสำนกับทำงอบจ.ไปแล้วจ ำนวน 500 ใบครับ เพรำะฝำยแต่ละฝำยใช้ 

กระสอบทรำย 500 ใบครับ โควตำมี 4,000 ใบ มีหมู่ 5 กับหมู่ 12 ที่จะกั้นล ำน้ ำลี้
หมู่ละ 1,000 ใบครับ 

นายสมยศ กันทะวัง ที่ท่ำนรองฯประเวศน์กล่ำวเป็นกระสอบทรำยของอบจ.ครับ ส่วนที่ผมเสนอนั้นเป็นของ 
นายกเทศมนตรีฯ ป้องกันฯจังหวัดครับ ใช้งบประมำณคนละตัวครับแต่เรำเรำก็ช่วยกันประสำนงำนครับ 
นายสุรพล ดวงจิต สรุป เรำจะได้กระสอบทรำยจำกอบจ.ฝำยละ 500 ใบ ส่วนหมู่ 5 กับหมู่ 12 หมู่ละ  
ประธานสภาฯ 1,000 ใบ ท่ำนนำยกฯจะประสำนกับทำงจังหวัดอีกทำงหนึ่ง เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหำ

ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับ 
นายสมยศ กันทะวัง อยำกจะให้แต่ละหมู่บ้ำนประสำนมำว่ำแต่ละหมู่บ้ำนมีควำมจ ำเป็นที่จะใช้กระสอบ 
นายกเทศมนตรีฯ จ ำนวนเท่ำใดครับ จะได้ง่ำยและรวดเร็วขึ้นครับ 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ ผมมีเรื่องสอบถำมสำมถึงสี่เรื่องครับ เรื่องแรกครับ 

โครงกำรปรับปรุงหอประชุมเทศบำลต ำบลศรีวิชัย จะด ำเนินกำรเมื่อใดครับ เพรำะ
ตอนนี้ก็เข้ำฤดูร้อนเมื่อวันก่อนมีกำรประชุมชำวบ้ำนก็บ่นว่ำร้อนครับ  

นายสุรพล ดวงจิต ขออนุญำตครับ ชี้แจงให้เสร็จทีละเรื่องดีกว่ำครับ เรื่องโครงกำรปรับปรุงหอประชุม 
ประธานสภาฯ เทศบำลต ำบลศรีวิชัยให้ทำงฝ่ำยบริหำรชี้แจงครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ชี้แจงเรื่องโครงกำรปรับปรุงหอประชุมเทศบำลต ำบลศรีวิชัย คุยกันเมื่อสักครู่ว่ำน่ำจะ 
เลขานุการสภาฯ ท ำถนนก่อนค่ะ เงินเข้ำมำไตรมำสแรกน่ำจะน ำไปท ำถนนเพรำะถนนมีควำมจ ำเป็น

เร่งด่วนมำกกว่ำค่ะ จะท ำหลำยอย่ำงพร้อมกันไม่ได้เพรำะเงินเรำไม่พอค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต ขออนุญำตครับ เรื่องถนนเรำเคยหำรือกันเกือบ 4 ปีแล้ว ยังไม่ไปถึงไหนเลยครับ  
ประธานสภาฯ เหลืออีก 2 หมู่บ้ำนที่ยังไม่ได้ท ำ เรำท ำถนนให้ครบทุกหมู่บ้ำนก่อนดีกว่ำครับ 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องต่อไป เชิญท่ำนสท.สุพน์ ตำสุยะครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรื่องสะพำนหมู่ 1 ตรงข้ำงบ้ำนนำยเมือง อุปละกุล ผมได้เสนอท่ีประชุมหลำยครั้งแล้ว  
สมาชิกสภาฯ ครับ ไม่ทรำบว่ำทำงคณะบริหำรจะให้ด ำเนินกำรเมื่อไหร่ครับ  
 
นายประเวศน์ พรมยืน สะพำนหมู่ 1 เรำได้แจ้งประสบอุทกภัยไปแล้ว เบื้องต้นเรำได้แจ้งว่ำน้ ำแห้งแล้ว ถ้ำ 
รองนายกฯ สำมำรถเข้ำด ำเนินกำรได้ สมำชิกก็ท ำเรื่องมำเลยครับ เพ่ือที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร

ต่อไปครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่ำนรองฯประเวศน์ ครับที่ได้ชี้แจงครับ กำรด ำเนินกำรก็ต้องไปเป็นไปตำม  
ประธานสภาฯ ขั้นตอนกระบวนกำรที่ถูกต้องโดยอิงระเบียบครับ  
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต  เรื่องต่อไปครับ เชิญท่ำนสท.สุพน์ ตำสุยะครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายสุพจน์ ตาสุยะ เรื่องถนนต่อจำกบ้ำนครูบำฯครับ ถำมท่ำนนำยกฯ ว่ำหน่วยงำนไหนรับผิดชอบครับ  
สมาชิกสภาฯ ตอนนี้ไม่ทรำบต้นสำยปลำยเหตุเลยครับ คงต้องเป็นถนนลูกรังต่อไปครับ ขอท่ำน

นำยกฯประสำนงำนกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้วยครับ เพรำะโดยภำพรวมเป็นวัดครู
บำเจ้ำฯ สภำพไม่น่ำจะอยู่ในบริเวณของวัดครูบำเจ้ำฯ ชำวบ้ำนหรือประชำชนทั่วไปที่
ได้มำเท่ียวชมมำเห็นก็ติทำงเทศบำลเรำครับ 

นายประเวศน์ พรมยืน ถนนจำกสะพำนไปหำที่สำมแยกเป็นงบประมำณของสส.ครับ เรำเคยได้งบประมำณมำ  
รองนายกฯ สองล้ำนสี่ หำหน่วยงำนที่รับผิดชอบไม่ได้ เพรำะไม่อยู่ในสำรระบบของกรมทำงหลวง

ชนบท ไปดูในทะเบียนของกรมทำงหลวงฯก็ไม่มี ของเรำก็ไม่มี งบประมำณตัวนี้เลยตก
ไปครับ มีทำงเดียวที่จะเข้ำด ำเนินกำรได้คือใช้งบเทศบำลครับ ปีงบประมำณต่อไปคง
ต้องน ำเข้ำในเทศบัญญัติฯครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่ำนรองฯประเวศน์ ครับที่ได้ชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต  เรื่องต่อไปครับ เชิญท่ำนสท.สุพน์ ตำสุยะครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรื่องคนงำนที่ดูแลบ้ำนครูบำเจ้ำฯครับ ขอทำงเทศบำลหำมำช่วยอีกหนึ่งคน เพรำะทำง 
สมาชิกสภาฯ อ ำเภอจ้ำงมำหนึ่งคน ฝำกทำงท่ำนนำยกฯด้วยครับ เรื่องสุดท้ำยฝำกถำมท่ำนนำยยกฯ

ครับ คือเท่ำที่ผมได้ปรึกษำกับทำงผอ.โรงเรียนบ้ำนปำงและผอ.โรงเรียนบ้ำนแม่ป้อก 
ทำงผอ.บอกว่ำหำกท่ำนนำยกฯจะตั้งโรงเรียนอนุบำล ก็ไม่อยำกให้ตั้งครับ เพรำะ
กระทบกับจ ำนวนเด็กนักเรียนที่จะเข้ำเรียนในโรงเรียนครับ ผอ.กล่ำวว่ำเปิดเป็นศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กฯแบบนี้ก็ดีแล้วครับ ทำงผอ.ขอให้นำยกฯไม่เปิดโรงเรียนอนุบำลครับ 

นายสมยศ กันทะวัง เรื่องโรงเรียนอนุบำลนั้น คือตอนนี้เทศบำลเรำมีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวนนักเรียนมี 
นายกเทศมนตรีฯ ประมำณ 160 คน ผมได้ประชุมร่วมกับผู้บริหำรโรงเรียนทั้งหมดแล้วครับ ประมำณ

เดือนที่ผ่ำนมำ เรื่องแนวทำงของโรงเรียนที่จะเปิดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลเรำเปิดรับเด็กอำยุตั้งแต่หนึ่งขวบครึ่ง สองขวบ สำมขวบ ตั้งแต่สี่ขวบก็จะ
ไปเข้ำอนุบำลที่โรงเรียนครับ แต่แนวทำงที่ได้หำรือกันคือ ผอ.โรงเรียนบ้ำนแม่ป้อกไม่
เปิดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กครับ เพรำะถ้ำทำงโรงเรียนแม่ป้อกเปิดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ก็จะ
กระทบกับศูนย์เด็กฯเรำ เพรำะเด็กบำงส่วนก็จะไปเข้ำเรียนที่โรงเรียน ส ำหรับโรงเรียน
บ้ำนแม่ป้อกเรำได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ   ส่วนโรงเรียนบ้ำนปำงนั้น   
ผอ.ณัฐวุฒิขอเปิดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เนื่องจำกอยำกเพ่ิมจ ำนวนนักเรียนให้เพ่ิมมำกข้ึน 
เพรำะจ ำนวนนักเรียนมีน้อยครับ สรุปเรื่องกำรเปิดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในโรงเรียน 
โรงเรียนบ้ำนแม่ป้อกไม่เปิด โรงเรียนบ้ำนปำงขอเปิด โรงเรียนบ้ำนห้วยบงไม่เปิด  
โรงเรียนบ้ำนแม่ป้อกในไม่เปิดครับ ว่ำขอเปิดนี้อยู่ระหว่ำงในกำรหำรือกันครับ ทำง
โรงเรียนก็กลัวเรำจะเปิดอนุบำลครับ ยกตัวอย่ำง เทศบำลเวียงหนองล่อง วังผำง ทุ่ง
หัวช้ำง นักเรียนในโรงเรียนลดลง โรงเรียนเงียบเลยครับ แต่ ณ วันนี้ผมก็ถือโอกำสน ำ
เรียนทุกท่ำนเทศบำลเรำยังไม่พร้อมที่จะเปิดอนุบำลครับ เรำจะท ำในส่วนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กของเรำให้ดีที่สุดครับ แต่อนำคตก็อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงครับ 
เนื่องจำกตอนนี้ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรให้โรงเรียนสำมำรถเปิดศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กได้แล้วครับ เป็นสิทธิของชำวบ้ำนครับที่จะพำบุตรหลำนเข้ำเรียนที่ไหนก็ได้ตำม
ควำมสะดวก และควำมพึงพอใจครับ ผมได้ประชำสัมพันธ์เน้นมำตลอดครับว่ำศูนย์
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พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำลเรำ ให้เรียนฟรี มีรถบริกำรรับส่งฟรี ท ำพรบ.ให้ฟรี ครูของ
เรำจบปฐมวัยจบสำยตรงครับ ครูของเรำมีคุณภำพครับ ส่วนโรงเรียนอำจจ้ำงครูที่ไม่ได้
จบปฐมวัยมำสอน เรำต้องเน้นประสิทธิภำพครูของเทศบำลเรำครับ ชำวบ้ำนก็จะ
พิจำรณำเลือกเองครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่ำนนำยกฯที่ได้ชี้แจงครับ คือโรงเรียนบ้ำนปำงเป็นโรงเรียนขนำดกลำง  
ประธานสภาฯ จ ำนวนนักเรียนมำกกว่ำ 120 คน หำกต่ ำกว่ำ 120 คน ก็จะเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก ก็

น่ำเห็นใจครับ  
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องอ่ืนสมำชิกท่ำนใดมีเรื่องน ำเสนอครับ  เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ผมอยำกสอบถำมเรื่องเก่ียวกับถนนตรงแยกบ้ำนผู้ช่วยนิดครับ ผมน ำเข้ำสภำฯหลำย 
สมาชิกสภาฯ รอบ ท่ำนนำยกฯก็เห็นใจให้ช่ำงลงไปส ำรวจประมำณกำรออกมำแล้วประมำณห้ำหมื่น

กว่ำบำท ผมก็ก็ได้ติดตำมผมได้ถำมท่ำนปลัดว่ำจะด ำเนินกำรได้เมื่อไหร่ ท่ำนปลัดบอก
ว่ำโครงกำรตก ท่ำนนำยกฯบอกว่ำกลัวชำวบ้ำนไม่เข้ำใจกัน ถ้ำจะท ำได้ก็ให้ไปหำ
รำยชื่อมำ ผมก็ได้หำรือกับชำวบ้ำนว่ำหำกเทศบำลด ำเนินกำรไปแล้วจะมีปัญหำกัน
หรือไม่ ชำวบ้ำนที่ได้ใช้ประโยชน์เส้นทำงนั้นก็บอกไม่มีปัญหำ นำยกฯบอกว่ำถ้ำอย่ำง
นั้นให้ชำวบ้ำนเซ็นต์ชื่อมำเลย ผมก็ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วน ำมำยื่นนำยกฯ และถำม
ท่ำนรองฯประเวศน์ ว่ำตอนนี้เรื่องเป็นอย่ำงไรเพรำะชำวบ้ำนก็ได้รับควำมเดือดร้ อน
ครับ เพรำะตรงนั้นเป็นทำงแยก ท่ำนรองฯประเวศน์ก็บอกว่ำถ้ำไม่ได้วิธีนี้ก็แก้ปัญหำ
คือเอำยำงมะตอยมำสักสองล ำ ผมก็มำตำมท่ำนรองฯประเวศน์อีกสองสำมรอบก็ไม่ได้
ผัดวันประกันพรุ่งครับ ด้วยควำมเคำรพครับผมก็รอมำนำนแล้วจะหมดสมัยแล้วครับ 
ผมไม่อยำกให้ค้ำงคำในใจ วันนี้มีโอกำสก็อยำกจะถำมอีกครั้งหนึ่งท่ำนพอจะกรุณำให้
ควำมช่วยเหลือกับชำวบ้ำนที่ได้รับควำมเดือดร้อนได้หรือไม่ครับ ผมต้องกำรค ำตอบ
วันนี้ครับ ถ้ำไม่ได้ผมก็ต้องพำชำวบ้ำนไปขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนอ่ืนครับ 
เพรำะมีควำมจ ำเป็นมำกครับ ชำวบ้ำนเดือดร้อนและถำมผมมำตลอด ท่ำนนำยกฯไปที่
ไหนก็รับปำกกับชำวบ้ำน ผมก็ไม่รู้จะท ำยังไงครับ ถ้ำงบประมำณเรำมีผมขอควำม
เมตตำชำวบ้ำนด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต เชิญท่ำนนำยกฯชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมยศ กันทะวัง ถนนตรงนั้นช่วงหน้ำฝนน้ ำจะท่วมขังจะมีปัญหำช่วงหนำฝน แต่ตอนนี้น้ ำแห้งแล้ว วัน 
นายกเทศมนตรีฯ ก่อนผมกับช่ำงได้ผ่ำนไปทำงนั้น ผมคิดว่ำข้ำงล่ำงเป็นคอนกรีตถ้ำเรำน ำยำงมะตอยลง 

ยำงมะตอยที่เรำน ำไปใส่ไม่ได้อัด ถ้ำเป็นแบบแอสฟัลติกมันติดเลย แต่ถ้ำเรำน ำไปลง
เป็นแบบกระสอบลงไปวำงบนคอนกรีต ถ้ำรถเหยียบก็จะแตกแล้วก็จะเป็นฝุ่นอีกครับ 
เพรำะไม่ได้อัดครับ มันจะเกิดปัญหำตำมมำอีกครับ กำรแก้ไขผมคิดว่ำถ้ำชำวบ้ำนยอม
เปิดทำงให้มีทำงระบำยน้ ำน้ ำก็จะไม่ท่วมขังครับ งบประมำณเรำมีไม่มำกปัญหำจุดอ่ืน
ในต ำบลเรำมีมำกกว่ำนี้ ถนนสัญจรไปมำไม่ได้ เหมืองขำด ผมต้องจัดกำรปัญหำที่
เร่งด่วนก่อน ผมต้องมีบรรทัดฐำนในกำรด ำเนินงำนครับ หำกท่ำนจะพำชำวบ้ำนไปขอ
ควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนอื่นนั้นเป็นสิทธิของท่ำนครับ ในงบประมำณจ ำนวนนี้ผม
ต้องดูถึงควำมจ ำเป็นเร่งด่วนก่อนครับ  



๒๔ 

 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ ผมเข้ำใจท่ำนนำยกฯว่ำบำงที่อำจจะมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนมำกกว่ำ แต่ผมอยำกได้
ข้อสรุป 

สมาชิกสภาฯ ให้ชำวบ้ำนว่ำด ำเนินกำรไม่ได้ ผมจะได้บอกกับชำวบ้ำนตำมนี้ครับ ชำวบ้ำนจะได้ไม่
ต้องถำมผมครับ 

นายประเวศน์ พรมยืน ขออนุญำตเสนอกำรแก้ไขปัญหำครับ บ้ำนหลังซ้ำยมือตรงทำงเลี้ยวเปิดทำงน้ ำ น้ ำก็  
รองนายกฯ ระบำยได้แล้วครับ เพรำะชำวบ้ำนท ำก ำแพงตรงนั้น ท ำให้ไม่มีทำงระบำยน้ ำเลยครับ 

ถ้ำเรำน ำยำงไปลงก็จะเหมือนบ้ำนสท.บุญมีครับ คือแตก เละครับ บอกชำวบ้ำนว่ำ
ปัญหำอยู่ตรงทำงระบำยน้ ำ ให้ผู้ใหญ่บ้ำนขอชำวบ้ำนเปิดทำงน้ ำครับ 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ ผมขอบคุณท่ำนนำยกฯ ท่ำนปลัด ท่ำนรองฯ ครับ ท ำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ ผมก็จะบอก 
สมาชิกสภาฯ ชำวบ้ำนไปตำมนี้ครับ เรำเข้ำมำท ำงำนเพ่ือพ่ีน้องชำวบ้ำนครับ ผมก็จะบอกชำวบ้ำน

ตำมนี้ครับ 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญท่ำนสท.สมนึก แสนเจริญใจครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ ผมเป็นตัวแทนของคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ พอดีเมื่อวำนได้มีกำร
สมาชิกสภาฯ ประเมิน ให้คณะกรรมกำรมำ 8 คน มีคณะกรรมกำรมำ 2 คน ผมเป็นตัวแทนของ 
 คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯและตัวแทนสภำฯ ผมจะแจ้งให้สภำฯ

ทรำบว่ำโครงกำรสปสช.เรำได้แค่40 -50 โครงกำร สิ่งที่ขำดมำกที่สุดคือแผน
ยุทธศำสตร์ ขำดกำรประชำสัมพันธ์ วันก่อนผมได้มำประชุมมีอยู่ประมำณ 44 
โครงกำรที่ลงควำมเห็นแล้ว ใช้งบประมำณเจ็ดแสนกว่ำบำท สรุปแล้วที่อยู่ในระบบมี 
33 โครงกำร ใช้งบประมำณห้ำแสนกว่ำบำทครับ ในเมื่อในกำรประเมิน ให้มี
คณะกรรมกำร 8 คน ท ำไมมำแค่ 2 คน โครงกำรหำยไป 11 โครงกำร ขำดเงินไป
แสนกว่ำบำทครับ ผมแจ้งเท่ำนี้ครับ ผมจะไม่ขอรับสักโครงกำรครับ ผมฟังจำกกำร
ประเมินโครงกำรที่ให้ปรับปรุงแก้ไขก็กลับมำเหมือนเดิม โครงกำรประมำณ 10 กว่ำ
โครงกำร ผมเป็นคณะกรรมกำร ผมก็ไม่ได้อนุมัติครับ แต่พอมำวันนี้มี 44 โครงกำร
อนุมัติและท ำเรียบร้อยแล้วครับ ผมจะบอกว่ำปี2559-2560ผมไม่ได้อนุมัติเลยสัก
โครงกำรครับ นำงพงศ์เพ็ญบอกกับผมว่ำได้ไปอบรมที่นครสวรรค์ถ้ำเกิดปัญหำจะต้อง
ช่วยกันคืนเงินครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ที่ท่ำนสท.สมนึกแจ้งยังสภำฯที่จริงก็เป็นเรื่องของสปสช. แต่พอดีเรำได้เห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ งบประมำณให้ทำงสปสช.ไปด ำเนินกำร ยังไงก็เป็นเรื่องของสปสช.ถ้ำต่อไปมีเรื่อง 
 คืบหน้ำอย่ำงไรก็รำยงำนเป็นครั้งๆไปครับ 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
นายสุรพล ดวงจิต ท่ำนใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายชยุตพงษ์  มันห้วย ในส่วนของปี 2561 ในกำรด ำเนินงำนอุดหนุนทั่วไปด้ำนสำธำรำณสุข เงินอุดหนุน 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ส ำหรับกำรด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริ หมู่บ้ำนละ 2 โครงกำร ที่จะได้ด ำเนินกำร 

ซึ่งแนวทำงนั้นเรำไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ กรมก็มีแนวทำงว่ำหำกไม่ได้ตั้งในส่วนของ
เทศบัญญัติฯไว้ให้โอนงบประมำณ ในส่วนของสำธำรณสุขได้แจ้งไปยังหมู่บ้ำนให้ท ำ
กำรประชำคม มี 3 โครงกำรที่จะได้ด ำเนินกำร คือ เรื่องมะเร็งเต้ำนม เรื่องภำวะ



๒๕ 

 

โภชนำกำรในเด็ก 0-6 ปี กำรรณรงค์เรื่องไอโอดีน วันนี้จึงอยำกจะหำรือและขอมติที่
ประชุมเห็นชอบอนุมัติกำรโอนงบประมำณที่อุดหนุนมำตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่เพรำะเรำ
ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ในส่วนนี้เป็นงบประมำณท่ีผ่ำนเรำ เอำมำให้ทำงอสม.ไม่ได้ให้โดยตรงแต่เอำมำฝำกท่ี 
ประธานสภาฯ เทศบำลเพื่อด ำเนินกำรในส่วนนี้ครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนคะ เป็นทั้งประเทศค่ะ นิ่งทั้งประเทศ อะไรที่ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศ 
เลขานุการสภาฯ บัญญัติฯ แล้วจะท ำกำรโอนงบประมำณไม่ได้ ได้ประสำนกับเทศบำลอ่ืนแล้วมันติด

ระเบียบค่ะ ปีที่แล้วเรำตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯแล้วแต่โครงกำรก็ไม่มำ ปีนี้เทศบำลหลำย
ที่ก็ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯเช่นกันค่ะ กำรใช้เงินทุกอย่ำงมีหลักเกณฑ์ค่ะ ขั้นตอนต่ำง 
ๆ ให้หมู่บ้ำนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะ ท ำเพ่ิมเติมได้ค่อยน ำไปใช้ค่ะ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก เรื่องเงินผู้สูงอำยุและผู้พิกำรในเทศบัญญัติฯปีนี้ รู้สึกว่ำเงินผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรมันหำยไป
สมาชิกสภาฯ ครับ ปี 2561 ตั้งน้อยกว่ำปี 2560 ของปี 2561 ไม่ทรำบว่ำมันตกหล่นหรือเปล่ำ  

ปี 2560 เงินผู้สูงอำยุตั้งไว้ 11,280,000 บำท มำปีนี้ตั้งไว้แค่ 4,128,000 บำท 
หำยไปจำกปีที่แล้ว 7,152,000 บำท ตั้งน้อยไป ที่ผมลองค ำนวณดูตอนนี้ผู้สูงอำยุ
ต ำบลเรำมีอยู่ 1,416 คน ถ้ำคิดขั้นต่ ำ 600 บำทต่อคน จ ำนวน 12 เดือน เงิน
จะต้องจ่ำยอยู่ 10,195,200 บำท แต่เงินที่ตั้งไว้ 4,128,000 บำท ครับ แล้วเรำจะ
เอำเงินที่ไหนมำจ่ำยครับ 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง สืบเนื่องจำกกำรท ำงบประมำณรำยจ่ำยปีนี้เป็นปีแรกที่เรำท ำงบสมดุลเพรำะปีที่ผ่ำน 
เลขานุการสภาฯ มำเรำท ำเกินดุลมำตลอด สมดุลถ้ำเอำเจ็ดล้ำนมำลบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนห้ำล้ำนจะไม่ได้

อะไรสักอย่ำงเลย อำศัยช่องตรงนี้ท ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนไว้ห้ำล้ำน เงินนั้นเป็นเงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจท ำอะไรไม่ได้ต้องจ่ำยผู้สูงอำยุอย่ำงเดียวนอกจำกขอยกเว้นระเบียบ
กับผู้ว่ำฯค่ะ ถ้ำรำยได้ไม่ท่วม ท ำเทศบัญญัติฯเพ่ิมเติมไม่ได้ อำจจะท่วมหรือไม่ท่วมก็ได้
แต่คงไม่ถึงอย่ำงนั้น ก็จะขอยกเว้นระเบียบของผู้ว่ำฯ ยกเว้นระเบียบว่ำในกรณีที่
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมเงินไม่มำกกว่ำรำยรับขอยกเว้นระเบียบเพ่ือท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ถ้ำผู้ว่ำฯอนุมัติเสร็จก็ไม่มีปัญหำ แต่ถ้ำท ำงบสมดุล
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนจะไม่ได้สักอันเลยเพรำะเป็นรำยจ่ำยประจ ำทุกหมดเลย แต่ถ้ำปีหน้ำ
ขอท ำงบประมำณเกินดุลท่ำนจะท้วงหรือไม่ ขอดีของกำรท ำงบประมำณเกินดุลคือ 
สมมติว่ำเรำตั้งไว้ 30 ล้ำน เกินมำ 33 ล้ำน เอำมำใช้ได้เลยไม่ต้องประชุมค่ะ ปีนี้เป็น
ปีแรกท่ีท ำสมดุล ใช้ช่องโหว่นี้ขออนุญำตผู้ว่ำฯค่ะ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก เรื่องเงินส ำรองจ่ำยมีไว้เพื่อใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉิน มีสำธำรณภัยเกิดข้ึนเร่งด่วนเพื่อบรรเทำ  
สมาชิกสภาฯ ปัญหำควำมเดือดร้อนส่วนรวม เช่น ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ภัยแล้ง วำตภัย อุทกภัย 

น้ ำป่ำไหลหลำก ดินโคลนถล่ม อัคคีภัย หรือกำรระบำดของโรคและแมลงในกำรเกษตร 
 ตั้งงบประมำณไว้ยย่ำงไรครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ท่ำนดูประมำณกำรรำยรับ 2560 มีเท่ำใด ปี 2561 เท่ำใด เท่ำกันได้อย่ำงไรค่ะ   
เลขานุการสภาฯ เรำตั้งรำยรับห่ำงจำกปีก่อน 30 ล้ำนค่ะ เรำตั้งงบสมดุลเรำไม่ตั้งเกินดุลค่ะ เงินส ำรอง

จ่ำยท่ำนไม่ต้องกลัวว่ำจะไม่พอใช้เกิดเหตุด่วนเหตุร้ำยขึ้นมำเทศบำลไม่แก้ปัญหำ



๒๖ 

 

ชำวบ้ำนต้องเดือดร้อน เรำต้องหำวิธิแก้ไขอยู่แล้วค่ะ ที่ผ่ำนมำเรำก็แก้ปัญหำได้ตลอด
ค่ะ เพรำะเรำตั้งรำยรับน้อย รำยจ่ำยก็ต้องน้อยตำมค่ะ ไม่ปล่อยให้เดือดร้อนค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรฯครับ คือสมำชิกก็เป็นห่วงกลัวผิดพลำดขึ้นมำ พ่ีน้องชำวบ้ำน 
ประธานสภาฯ จะเดือดร้อนครับ 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์  เรื่องไฟป่ำครับ พอดีมีพื้นที่กำรเกษตรของชำวบ้ำนโดนไฟไหม้ประมำณ 1 ไร่ เป็นสวน
สมาชิกสภาฯ มะม่วงครับ อยำกทรำบว่ำเรำสำมำรถช่วยเหลือได้อย่ำงไรครับ  
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง จะมีกำรเปลี่ยนแปลงบำงส่วนค่ะ คือตั้งแต่ไหนแต่ไรท้องถิ่นช่วยเหลือเหตุอัคคีภัยในไร่  
เลขานุการสภาฯ สวนมำตลอดค่ะ แต่มีหนังสือสั่งกำรมำห้ำมจ่ำยโยนให้เกษตรอย่ำงเดียว และเกิด

คณะกรรมกำรตำมที่ท่ำนนำยกฯกล่ำวเมื่อสักครู่ค่ะ เรื่องนี้อึดอัดใจมำกเพรำะเรำเคย
ให้ชำวบ้ำนมำตลอดหลำยปีมำปีนี้ไม่ได้ค่ะ กลัวชำวบ้ำนจะไม่เข้ำใจค่ะ ถ่ำยรูป ส่ง
รำยงำนมำตำมปกติแล้วก็จะน ำเข้ำสู่คณะกรรมกำรที่ท่ำนนำยกฯบอกค่ะ ได้ไม่ได้
อย่ำงไรอยู่ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต ก็เคยมีอย่ำงเช่นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ที่เคยให้พอหำยไปปีหนึ่งชำวบ้ำนก็ไม่ 
ประธานสภาฯ พอใจได้รับควำมเดือดร้อนก็กลับมำให้เหมือนเดิมครับ เช่นกันกับเรื่องอัคคีภัยเมื่อก่อน

เรำเคยให้มำตลอดมีหนังสือสั่งกำรมำไม่ให้ช่วยเหลือ เรำก็ต้องชี้แจงกับชำวบ้ำนให้
เข้ำใจถึงเหตุผลว่ำท ำไมปีนี้เรำไม่สำมำรถช่วยเหลือได้ครับ มีหนังสือสั่งกำรมำก็ต้องขอ
ทำงผู้ใหญ่บ้ำนประชำสัมพันธ์ชำวบ้ำน ให้ช่วยกันดูแลพ้ืนที่ของตน เนื่องจำกเทศบำล
เรำไม่สำมำรถช่วยเหลือเหมือนก่อนได้ครับ จะเข้ำสู่หน้ำแล้งแล้วต้องฝำกผู้น ำหมู่บ้ำน
ประชำสัมพันธ์ด้วยครับ 

นายสนั่น อุตมะ ขออนุญำตครับ ผมมี 2 เรื่อง ที่จะแจ้งที่ประชุมครับ เรื่องท่ี 1 ผมได้เข้ำร่วมประชุมที่  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 อ ำเภอครับ ทำงอ ำเภอก็ได้แจ้งมำเรื่องนี้ครับ ถ้ำเกิดไฟไหม้จะเอำผิดกับต้นเพลิง ต่อไป

ก็คงต้องช่วยกันดูแลพื้นที่ของตัวเองครับ 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสนั่น อุตมะ เรื่องท่ี 2 โครงกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำห้วยทรำยขำว บ้ำนใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน  เนื่องจำกหมู่ที่ 11 บ้ำนใหม่สวรรค์ มีพ้ืนที่

เหมำะสมที่จะสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำห้วยทรำยขำว ซึ่งมีเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์จำก
อ่ำงเก็บน้ ำในกำรใช้น้ ำเพ่ือกำรเกษตร 5,000  ไร่ ซึ่งกรมชลประทำนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้มำส ำรวจและเก็บข้อมูลศึกษำควำมเป็นไปได้แล้ว กระผมจึงจะขอมติที่
ประชุมขออนุญำตให้ชลประทำนมำสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำห้วยทรำยขำวครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ผมขอมติที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดอนุญำตให้กรมชลประทำนมำสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำห้วย 
ประธานสภาฯ ทรำยขำว ให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรื่องพรบ.รถรับส่งนักเรียนครับ ชำวบ้ำนถำมมำรถของเทศบำลเรำมีประกันมีพรบ. 
สมาชิกสภาฯ หรือเปล่ำครับ  
 



๒๗ 

 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง มีพรบ.แต่ไม่ได้ท ำประกันค่ะ เพรำะระเบียบจ่ำยค่ำท ำประกันไม่ได้ค่ะ   
เลขานุการสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต บำงคนก็เข้ำใจผิดๆว่ำรถหลวงไม่ต้องมีพรบ.เวลำต่อภำษีเรำก็ต้องมีเอกสำรพรบ.แนบ 
ประธานสภาฯ ไปอันนี้เข้ำใจตรงกันนะครับ  อีกเรื่องหนึ่งกำรใช้รถของเทศบำลมีกำรใช้งำนตลอด คน

นั้นขับคนนี้ขับ หำกเกิดเหตุกรณีรถชนหรืออุบัติเหตุต่ำง ๆ ใครรับผิดชอบครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง มีกฎหมำยควำมผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ค่ะ แต่จริงๆแล้วเทศบำลเป็นคนใช้ แต่คน 
เลขานุการสภาฯ ชดใช้คือเทศบำลไปเอำผิดกับเจ้ำหน้ำที่มีกฎหมำยอยู่ค่ะ 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หำกไม่มี กระผมขอปิดกำรประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา   12.30  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 
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