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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1/2562 

วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 

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

ผู้มาประชุม :       จ ำนวน  12  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  ลำป่วย 
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  ผำนำมรุ่งโรจน์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 สุทธินันท์  ผำนำมรุ่งโรจน์  
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  1   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จ ำนวน   17   คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นำยสมยศ  กันทะวัง นำยกเทศมนตรี สมยศ  กันทะวัง  
2 นำยอุดม  ติ๊บเตปิน รองนำยกเทศมนตรี  ลำป่วย 
3 นำยประเวศน์  พรมยืน รองนำยกเทศมนตรี ประเวศน์  พรมยืน  
4 นำงไพรวัลย์ ศรีไทย ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี ไพรวัลย์ ศรีไทย  
5 นำงสำวสุพัตรำ สุวรรณมำ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี สุพัตรำ สุวรรณมำ  
6 นำยประยุทธ  เงำส่อง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ประยุทธ  เงำส่อง  
7 นำงอรชร  สมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง อรชร  สมพงษ์  
8 นำงสำวพริ้มเพรำ วรรณภิละ หัวหน้ำส ำนักปลัด พริ้มเพรำ วรรณภิละ  
9 นำยชยุตพงศ์  มันห้วย หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข ชยุตพงศ์  มันห้วย  
10 นำงสำวดุจเดือน อุดสำสำร หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง ดุจเดือน อุดสำสำร  
11 นำงสำวนงครำญ ศรีไทย นักวิชำกำรศึกษำฯ นงครำญ ศรีไทย  
12 นำงสำวรัชณีย์  กองแก้ว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ รัชณีย์  กองแก้ว  
13 นำงรุจิดำ ชุมภูเทพำ นักจัดกำรงำนทั่วไปฯ รุจิดำ ชุมภูเทพำ  
14 นำยธนำธิป  อุต๊ะมำ เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชนฯ ธนำธิป  อุต๊ะมำ  
15 นำงสำวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่ เจ้ำพนักงำนธุรกำรฯ อกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่  
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เปิดประชุมเวลา   09.00   น. 
นายสุรพล ดวงจิต  เรียนนำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก 
ประธานสภาฯ ท่ำนครับ ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้วขออนุญำตเปิดประชุม ซึ่งเป็นกำรประชุมสภำ

สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2562 วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 ซึ่งวันนี้
ต้องขอขอบคุณทุกท่ำนที่มำร่วมประชุมในวันนี้ครับ  

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต  1) นำยณรงค์ ค ำวรรณ สมำชิกสภำฯ เขต 1 ลำป่วยครับ 
ประธานสภาฯ 2) วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ 25๖๒  หน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่ ๓๒ ส ำนักงำนพัฒนำภำค ๓

ได้ด ำเนินงำนซ่อมปรับปรุงเส้นทำงลูกรัง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒  ได้แก่ บ้ำนแม่
อีไฮ ม.๒ บ้ำนใหม่สุขสันต์ ม.๘  บ้ำนอุดมพัฒนำ หมู่ 12 ณ  ต.ศรีวิชัย  อ.ลี้  จ.ล ำพูน 
ขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนที่ได้เข้ำไปดูแลและให้ก ำลังใจในกำรท ำงำนครั้งนี้ครับ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  กำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่  25 กันยำยน  2561 
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4   
 ครั้งที่  1/2561  วันที่ 25 กันยำยน  2561 ไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
นายสุรพล ดวงจิต 3.1  เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนค่ะ  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพ่ิมเติม   "มำตรำ 24   ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย  สมัยประชุมสำมัญ ครั้ง
แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ 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" 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
16 นำงสำวศิริพร  รังสิยำรมณ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขฯ ศิริพร  รังสิยำรมณ์  
17 นำยภูเบศร์  บุญมำ นักป้องกันและบรรเทำสำธำณภยัฯ ภูเบศร์  บุญมำ  
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  ซึ่งในวันนี้ จะเป็นกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ที่ 2 , 3 และ 4 ของปี 
2561  และสมัยประชุมสำมัญ  ที่ 1 ของปี 2563 
  ตำมปกติแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง จะก ำหนดสมัยประชุม
สำมัญ ที่ 2 ในเดือนมิถุนำยน  ซึ่งถ้ำเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะเป็นกำรเสนอ
แผนพัฒนำท้องถิ่น แต่ตำมระเบียบของเทศบำลไม่ได้ก ำหนดไว้และสมัยสำมัญที่ 3 ใน
เดือนสิงหำคม เป็นช่วงเวลำที่ต้องน ำเสนอเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีแก่
สภำฯ  ส่วนสมัยที่ 4 จะประมำณเดือน พฤศจิกำยน หรือธันวำคม ของทุกปี  แต่ในที่นี้
ก็แล้วแต่มติท่ีประชุมสภำเทศบำลฯจะก ำหนด  ถ้ำจะให้เสนอแนะ ขอเสนอดังนี้ 

 ปี พ.ศ.2562 
 - สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่  1  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ – 3 มีนำคม 2563 
 - สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่  2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน – 30  มิถุนำยน 2562 
 - สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่  3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม – 30  สิงหำคม 2562 
 - สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่  4  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน – 30  กันยำยน 2562 
 ปี พ.ศ.2562 
 - สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์– 3 มีนำคม 2563 

และหำกเดือนใด ที่ไม่ได้ก ำหนดประชุมสมัยสำมัญไว้ และมีเรื่องเร่งด่วน จ ำเป็น ก็
สำมำรถขอเปิดประชุมวิสำมัญไดค้่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืน หรือมีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ
ประธานสภาฯ หำกไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ กำรประชุมสมัยที่ 2 ผมขอเสนอให้เลื่อนเข้ำมำครับ 
 เพรำะตำมที่ผมได้รับข้อมูลข่ำวสำรมำ เรื่องกำรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น อำจจะมีกำร
 เลือกตั้งประมำณเดือนกรกฎำคม ซึ่งถ้ำเป็นตำมนี้ถ้ำเรำก ำหนดสมัยประชุม สมัยที่ 2 
 วันที่ 1 มิถุนำยน – 30 มิถุนำยน 2563 สภำฯจะหมดวำระและจะไม่มีกำรประชุม
 แล้วครับ หำกเกิดกรณีเร่งด่วนหรือเกิดปัญหำภัยพิบัติ  ที่ต้องมีกำรอนุมัติงบประมำณ
 จำกสภำฯ เรำก็สำมำรถท ำหน้ำที่ตรงนี้ได้อยู่ครับ ถ้ำก ำหนดสมัยประชุมเดือน
 พฤษภำคมเรำก็จะสำมำรถประชุมได้อีกสมัยครับ เพรำะฉะนั้นผมขอเสนอให้ก ำหนด 
 สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน – 30 เมษำยน 2562 ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ไตรมำสที่ 1 เดือนตุลำคมถึงเดือนธันวำคม ไตรมำสที่ 2 เดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือน 
ประธานสภาฯ มีนำคม พอถึงไตรมำสที่ 3 เดือนเมำยน เรำก็ประชุมสรุปงบประมำณ 2 ไตรมำสที่
 ผ่ำนมำครับ ถ้ำหำกจะก ำหนดสมัยประชุมในเดือนเมษำยนจะได้หรือไม่ครับ ผมเสนอ
 ให้ก ำหนด สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน – 30 เมษำยน 2562 ครับ สมำชิก
 ท่ำนอ่ืนเห็นควรว่ำอย่ำงไรครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ กระผมเห็นด้วยครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ปี พ.ศ.2563 
เลขานุการสภาฯ - สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่  1  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ – 3 มีนำคม 2563 
 - สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่  2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน – 30  เมษำยน 2562 
 - สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่  3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม – 30  สิงหำคม 2562 
 - สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่  4  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน – 30  กันยำยน 2562 
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 ปี พ.ศ.2563 
 - สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์– 3 มีนำคม 2563 
นายสุรพล ดวงจิต ขอมติที่ประชุม ท่ำนใดเห็นชอบ ยกมือครับ  
ประธานสภาฯ เห็นชอบ 11 เสียง   
มติที่ประชุม 1)ยกมือ 10 ท่ำน  คือ 1.นำยนิชสัน  เดชะอุป  2.นำยเมืองค ำ  กำวิตำ   
 3.นำยสมคิด  ธรรมป๊อก 4.นำงอนงค์คำร  ทิศหล้ำ 5.นำงบุญมี  มณีขัติย์ 
 6.นำยสุทธินันท์   ผำนำมรุ่งโรจน์ 7.นำยวิรัตน์  วงค์ฝั้น  8.นำยสุพจน์  ตำสุยะ 

 9.นำยนิรันดร์ ยะเมฆ  10.นำยสมนึก   แสนเจริญใจ  
 2) งดออกเสียง 1 ท่ำน คือ  นำยสุรพล  ดวงจิต   
 3) ไม่มำประชุม 1 ท่ำน คือ นำยณรงค์  ค ำวรรณ 
 ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต 3.2 สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ เชิญเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
นางอรชร  สมพงษ์ สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ตำมเอกสำรที่ได้แจกให้กับ 
ผอ.คลัง สมำชิกทุกท่ำน รำยละเอียดดังนี้ค่ะ  
 ประมำณกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 48,962,000.00 บำท 
 รำยรับในปีงบประมำณ 2561   47,487,088.62 บำท 
 **ตัวเลขที่ส ำนักงบไม่ได้จัดสรรให้กับทำง ทต.ศรีวิชัย**   1,474,911.38 บำท 
 รำยรับในปีงบประมำณ 2561   47,487,088.62 บำท 
 รำยจ่ำยในปีงบประมำณ 2561   47,204,292.84 บำท 
 งบประมำณคงเหลือ          282,795.78 บำท 
 *ในส่วนของรำยจ่ำยจะเน้นหมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง   2,738,291.00 บำท 
 3.3 สรุปผล รายรับ รายจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 
 รำยรับ ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562   22,821,939.10 บำท 
 รำยจ่ำย ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562   13,778,172.90 บำท 
 ยอดรำยรับหัก รำยจ่ำย ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562      9,043,220.20 บำท 
นายสุรพล ดวงจิต ถำมทำงฝ่ำยบริหำรว่ำในส่วนของไตรมำสที่ 2 นี้ ได้มีกำรประมำณกำรรำยจ่ำยหรือ 
ประธานสภาฯ มีแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงไรครับ 
นางอรชร  สมพงษ์ งบประมำณจ ำนวน 9,043,220.20 บำท รวมรำยจ่ำยประจ ำต่ำง ๆ ทั้งเงินเดือน  
ผอ.คลัง เบี้ยผู้สูงอำยุ เบี้ยผู้พิกำร อำหำรกลำงวัน นม ค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต หำกแยกรำยจ่ำยประจ ำแล้วเรำจะเหลืองบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ 
ประธานสภาฯ มีในเทศบัญญัติ กี่โครงกำรครับ 
นางอรชร  สมพงษ์ งบประมำณเหลือสำมำรถด ำเนินกำรในส่วนของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนได้ประมำณ เขตละ 
ผอ.คลัง 1 โครงกำร ตำมท่ีเรำได้ตกลงกันคือโครงกำรละ 400,000 บำท ค่ะ  
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เรำท ำเขตละ 1 โครงกำรก่อน เดือนเมษำยนเป็นกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่  
เลขานุการสภาฯ 2 หำกมีงบประมำณเข้ำมำเพ่ิมมำกน้อยอย่ำงไร เรำค่อยมำหำรือกันอีกครั้งค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต สรุปว่ำ ในช่วงไตรมำสที่ 2 เรำจะมีงบประมำณที่สำมำรถด ำเนินกำรในส่วนของ 
ประธานสภาฯ โครงสร้ำงพ้ืนฐำน จ ำนวน 2 เขต เขตละ 1 โครงกำร งบประมำณเขตละ 400,000 
 บำท 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนต่อไปนั้น ผมเรื่องเสนอ 2 เรื่องครับ 
สมาชิกสภาฯ ประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วย คือ 1.กำรก ำหนดจ ำนวนเงินงบประมำณ ยกตัวอย่ำง ตอนนี้ที่ 
 
 เรำท ำโครงกำรละ 400,000 บำท ตำมระเบียบพัสดุที่ผมได้ไปศึกษำมำนั้น หำก 
 งบประมำณไม่เกิน 500,000 บำท เป็นอ ำนำจนำยกครับ  ถ้ำเรำท ำโครงกำรแบบนี้ 

ผู้บริหำรสำมำรถตกลงรำคำกับผู้รับเหมำได้ ไม่มีกำรยื่นเสนอประกวดรำคำ และถ้ำเรำ 
 ก ำหนดจ ำนวนเงินงบประมำณแล้ว เช่น ซ่อมแซมถนน บำงโครงกำรท ำถนนไม่สุดสำย

เหลืออีกแค่ 20 – 30 เมตร เพรำะถูกจ ำกัดด้วยงบประมำณครับ ผมคิดว่ำเรำควรให้
ช่ำงประมำณกำรก่อนแล้วค่อยด ำเนินกำรในส่วนของงบประมำณต่อไปครับ 

 2.ในกำรสอบรำคำครั้งต่อไป โครงกำรที่ไม่ถึง 500,000 บำท เรำน ำมำรวมกัน จะมี
ข้อดีคือ จะได้มีกำรยื่นเสนอประกวดรำคำ จะได้มีเงินเหลือจำกกำรแข่งขันประกวด
รำคำ เงินส่วนนี้จะได้น ำมำบริหำรจัดกำรในส่วนอ่ืนต่อไปได้  และถ้ำท ำแบบที่ผ่ำนมำ
ผมคิดว่ำจะส่อถึงพฤติกรรมในกำรมีส่วนได้ส่วนสียครับ ผมขอฝำกเรื่องนี้ให้สมำชิกทุก
ท่ำนพิจำรณำด้วยครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ตำมท่ีท่ำนสท.นิรันดร์ เสนอมำนั้นก็มีเหตุผลครับ เรื่องนี้ถือว่ำเป็นบทเรียนในกำร 
ประธานสภาฯ ด ำเนินงำนในครั้งต่อไป โครงกำรที่เรำตั้งงบประมำณไว้ 400,000 บำท  เรำจะ

สำมำรถท ำโครงกำรพร้อมกันทั้งเขต 1 และเขต 2 เป็นสัญญำเดียวท ำได้หรือไม่ครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เป็นกำรประกำศครั้งเดียว แต่ท ำ 2 สัญญำค่ะ สำมำรถท ำได้ค่ะ  
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องน ำเสนอหรือมีข้อซักถำมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ ตำมเทศบัญญัติเรำตั้งงบประมำณโครงสร้ำงพื้นฐำนไว้หมู่บ้ำนละ 400,000 บำท 
สมาชิกสภาฯ รวมแล้วเป็นเงินประมำณ 5,200,000 บำท ตอนนี้เรำด ำเนินกำรในส่วนของ

โครงสร้ำงพื้นฐำนได้น้อยมำกครับ ท ำให้ชำวบ้ำนเสียประโยชน์ครับ ผมเสนอว่ำหำกเงิน
เข้ำมำแต่ละไตรมำสเรำทยอยท ำทีละเขตทีละหมู่บ้ำนครับ  

นายสุรพล ดวงจิต เงินที่เข้ำมำแต่ละไตรมำสนั้น มีค่ำใช้จ่ำยในส่วนของรำยจ่ำยประจ ำต่ำง ๆ รวมอยู่ด้วย 
ประธานสภาฯ ครับ เงินที่สำมำรน ำมำบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนได้มีประมำณหนึ่งล้ำนบำทครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องน ำเสนอหรือมีข้อซักถำมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ เรียนถำมฝ่ำยบริหำรและกองช่ำงครับ ในส่วนรำยละเอียดประกอบงบแสดงผลกำร  
สมาชิกสภาฯ ด ำเนินงำนจ่ำยจำกเงินรำยรับ รำยกำรที่ 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5,ม.9 งบประมำณ 

132,000 บำท กระผมขออนุญำตเรียนถำม 2 ข้อ 
1) ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 และ ม.9 ท ำตรงจุดไหนครับ 
2) จะซ้ ำซ้อนกับโครงกำรอ่ืนที่เรำด ำเนินกำรไปแล้วหรือไม่ครับ 

นายประเวศน์ พรมยืน เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ กระผมขอตอบค ำถำมท่ำน สท.นิรันดร์ ยะเมฆ ครับ 

1) ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 ท ำถนนสำยทุ่งเหล่ำบ้ำนห่ำง ตรงสวนลุงแจ้ง 
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2) ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 ท ำถนนสำยห้วยอมป้ำก 
3) กำรด ำเนินงำนไม่ซ้ ำซ้อนครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องน ำเสนอหรือมีข้อซักถำมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
 
นายสมนึก แสนเจริญใจ บ้ำนแม่อีไฮ ม.2  ชำวบ้ำนขอท่อน้ ำ 40 ซม. วำง 2 ชุด ครับ  
สมาชิกสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต เรำได้น ำเงินงบประมำณไว้กองช่ำง เป็นงบช่วยเหลือในกรณีเหตุฉุกเฉิน เพ่ือใช้จ่ำย  
ประธานสภา ในยำมที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุด่วนครับ เนื่องจำกเมื่อปีที่ผ่ำนมำเกิดเหตุแต่เรำไม่ได้ตั้ง 
 งบประมำณตัวนี้ไว้ท ำให้งบประมำณไม่พอครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน กรณี หมู่ 2 นั้น ผมคิดว่ำเหตุเกิดแล้วค่อยท ำครับ เพรำะตอนนี้ผมไม่รู้ว่ำจุดไหนที่น้ ำ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ท่วมขัง ถ้ำฝนตกน้ ำท่วมขังจุดไหนเรำก็ท ำได้เลยครับ 
นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์   ต่อไปหำกมีงบประมำณของหน่วยงำนทหำรที่จะท ำตรงเส้นทำงหลังเทศบำล ทำง
สมาชิกสภาฯ ขึ้นป่ำตึงเย็น ผมขอฝำกเรื่องท่อระบำยน้ ำครับ ถ้ำไม่ใส่ท่อน้ ำจะเอ่อท่วมถนนครับ  
นายสุรพล ดวงจิต ถ้ำหน่วยงำนทหำรเข้ำมำด ำเนินกำรผมและสมำชิกทุกท่ำนก็คงต้องช่วยกันดูแลในส่วน 
ประธานสภา นี้ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องต่อไปครับ ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 รำยกำรโครงสร้ำง 
ประธานสภา พ้ืนฐำนของแต่ละหมู่บ้ำน ในเทศบัญญัติระบุรำยละเอียดไว้แค่ชื่อโครงกำร หมู่บ้ำน 

วงเงิน และขนำด แต่ไม่ได้ระบุพิกัดที่ชัดเจน สมำชิกแต่ละเขตช่วยบอกพิกัดที่ชัดเจน
ให้กับช่ำงด้วยครับ 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 1.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนแม่จ๋อง หมู่ 7  
เลขานุการสภาฯ งบประมำณ 400,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ขอพิกัดค่ะ 
นายเมืองค า กาวิตา ถนนซอยบ้ำนผู้ช่วยฯเย้น แม่จ่องใต้ครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 2.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนแม่ป้อก หมู่ 6  
เลขานุการสภาฯ งบประมำณ 500,000 บำท ด ำเนินกำรแล้ว ขอพิกัดค่ะ 
นางอนงค์คาร ทิศหล้า ถนนเชื่อม หมู่ 10 ทำงไปอำรำมห้วยน้ ำดั้น ซอยบ้ำนผู้ช่วยฯคิดค่ะ  
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 3.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนแม่ป้อกใน หมู่ 4  
เลขานุการสภาฯ งบประมำณ 400,000 บำท ด ำเนินกำรแล้ว ขอพิกัดค่ะ 
นายสุทธินันท์ ผานารุ่งโรจน์ บ้ำนแม่ป้อกใน ซอย 3 ครับ   
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 4.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนศรีวิชัย หมู่ 10  
เลขานุการสภาฯ งบประมำณ 400,000 บำท ด ำเนินกำรแล้ว ขอพิกัดค่ะ 
นางอนงค์คาร ทิศหล้า ถนนเชื่อม หมู่ 6 ซอยบ้ำนป้ำพรค่ะ  
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 5.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนห้วยบง หมู่ 3  
เลขานุการสภาฯ งบประมำณ 174,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ขอพิกัดค่ะ 
 
 



๗ 

 

นายประเวศน์ พรมยืน ขอปรึกษำผู้ใหญ่บ้ำนก่อนครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 6.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนใหม่สวรรค์ หมู่ 11 
เลขานุการสภาฯ งบประมำณ 400,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ขอพิกัดค่ะ 
 
นางอนงค์คาร ทิศหล้า ซอยหน้ำบ้ำนผู้ใหญ่บ้ำนสนั่น ค่ะ  
สมาชิกสภาฯ 
 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 7.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 
เลขานุการสภาฯ งบประมำณ 400,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ขอพิกัดค่ะ 
นายประเวศน์ พรมยืน ซอยหน้ำฝำย หมู่ 8 ครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 8.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนอุดมพัฒนำ หมู่ 12 
เลขานุการสภาฯ งบประมำณ 400,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ขอพิกัดค่ะ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ขอปรึกษำผู้ใหญ่บ้ำนก่อนครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 9.โครงกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลติก ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนบำรมีศรีวิชัย หมู่ 13 
เลขานุการสภาฯ งบประมำณ 400,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ขอพิกัดค่ะ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ ซอยห้วยนกเค้ำ หน้ำบ้ำนลุงสุชำติครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 10.โครงกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลติก ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 
เลขานุการสภาฯ งบประมำณ 400,000 บำท ด ำเนินกำรแล้ว ขอพิกัดค่ะ 
นางบุญมี มณีขัติย์ ซอยบ้ำนลุงสำย ซอย 2 ค่ะ 
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 11.โครงกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลติก ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนศรีบุญเรือง หมู่ 9 
เลขานุการสภาฯ งบประมำณ 1,032,000 บำท ด ำเนินกำรแล้ว ขอพิกัดค่ะ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก ซอยอนำมัยครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง 12.โครงกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลติก ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนปำง หมู่ 1 
เลขานุการสภาฯ งบประมำณ 1,040,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ขอพิกัดค่ะ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ ซอยหน้ำบ้ำน น.ส.นงครำญ ครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ต่อไปในกำรตั้งโครงกำรไว้ในเทศบัญญัติ ผมเสนอว่ำไม่ต้องก ำหนดจ ำนวนเงินครับ 
สมาชิกสภาฯ  
นายประยุทธ เงาส่อง ผมคิดว่ำก่อนที่เรำจะท ำเทศบัญญัติประมำณสัก 2 เดือน ควรให้ช่ำงออกส ำรวจพ้ืนที่
ผอ.กองช่าง ก่อนแล้วค่อยกลับมำท ำเทศบัญญัติครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต 3.4 การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้อนหลัง ราย นายสวัสดิ์ อุตมะ 
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
 
 
 



๘ 

 

นายธนาธิป  อุต๊ะมา         ด้วยนำยสวัสดิ์ อุตมะ เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน 3510400137925  
จพง.พัฒนาชุมชนฯ เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2499 อยู่บ้ำนเลขที่ 164 หมู่ 11 ต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้ 

จังหวัดล ำพูน ได้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดหมวดทำงหลวงลี้เดิม ได้มำข้ึนทะเบียน
ผู้สูงอำยุเมื่อเดือน พฤศจิกำยน กับเทศบำลต ำบลศรีวิชัย และได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุ
แล้ว โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (ข้อ 3 (4)) นั้น ด้วย
ก่อนหน้ำนี้ กองสวัสดิกำรฯ ได้ตรวจพบ กำรจ ำหน่ำยรำยชื่อของ นำยสวัสดิ์ อุตมะ  

 ออกจำกระบบกรมฯ ว่ำ (เป็นผู้เสียชีวิตในระบบกรมฯ) ตั้งแต่ เดือนมกรำคม 2561 – 
เดือนพฤศจิกำยน 61 เป็นระยะเวลำ 11 เดือน จ ำนวน 6,600 บำท (หกพันหกร้อย
บำทถ้วน) ควำมเป็นจริงแล้วนำยสวัสดิ์ อุตมะ ยังมีชีวิตอยู่และยังด ำเนินวิถีชีวิตปกติ 
        ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (ข้อ 3 (4)) 

         กองสวัสดิกำรฯ ได้ประสำนสอบถำมข้อเท็จจริงจำกแขวงกำรทำงหลวง
ล ำพูน ตำมหนังสือส่ง ที่ลพ 55205/115 ลงวันที่ 15 ตุลำคม 2561 เรื่อง ขอควำม
อนุเครำะห์สอบถำมบุคลำกรที่เกษียณเดิม รำยนำยสวัสดิ์ อุตมะ เรียน ผู้อ ำนวยกำร
แขวงทำงหลวงล ำพูน 

         แขวงทำงหลวงล ำพูน ได้ตอบรับหนังสือมำ หนังสือที่ คค 06010(บ)/
1502 ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561 เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์สอบถำมบุคลำกรที่
เกษียณเดิม รำยนำยสวัสดิ์ อุตมะ เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีวิชัย ทะเบียนหนังสือ
ลงรับเทศำลต ำบลศรีวิชัย เลขรับที่ 2927 วันที่ 7 พ.ศ. 2561 เวลำ 14.00 น. และ
เลขที่ กองสวัสดิกำรลงรับ เลขรับที่ 033 วันที่ 15 พ.ศ. 2561 เวลำ 15.30 น. 
เนื้อควำมหนังสือสรุปใจควำมดังต่อไปนี้ นำยสวัสดิ์ อุตมะ เคยเป็นลูกจ้ำงปะจ ำของ
แขวงทำงหลวงล ำพูน เกษียณอำยุรำชกำร เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2560 ปัจจุบันไม่ได้รับ
เงินบ ำเหน็จรำยเดือน หรือเงินประเภทอ่ืนจำกแขวงทำงหลวงล ำพูนแต่อย่ำงใด 

          จึงขอควำมเห็นชอบจำกสภำฯ จ่ำยเบี้ยยังชีพ รำยนำยสวัสดิ์  อุตมะ 
ย้อนหลังตำมสิทธิ์ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ตั้งแต่ เดือนมกรำคม 2561 ถึง เดือน
พฤศจิกำยน 2561 เป็นระยะเวลำ 11 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,600 บำท (หกพันหก
ร้อยบำทถ้วน)  

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต 3.5 การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการย้อนหลัง รายนางบัวแก้ว แสงขัด 
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
นายธนาธิป  อุต๊ะมา         ด้วยนำงไพลิน วงค์ยัง ได้ยื่นหนังสือค ำร้องสอบถำมเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้พิกำร  
จพง.พัฒนาชุมชนฯ รำย นำงบัวแก้ว แสงขัด ตำงหนังสือค ำร้อง เลขรับที่ 3369 ลงวันที่ 20 ธันวำคม 

2561 เรื่อง สอบถำมเบี้ยยังชีพผู้พิกำร กองสวัสดิกำรตรวจพบกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้
พิกำรโดยวิธีโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้ำบัญชีธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
สำขำ แม่ตืน ของผู้สูงอำยุที่ได้รับสิทธิ บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ (โครงกำร) เลขที่ 
020065907158 โดยว่ำท่ีร้อยตรีสิรเดช สิทธิเดช เพ่ือ นำงบัวแก้ว แสงขัด เลขที่
บัตรประจ ำตัวประชำชน 3510400032538 เกิดวันที่ 10 มกรำคม 2474 ได้รับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวนเงิน 800 บำท และเบี้ยยังชีพผู้พิกำร จ ำนวนเงิน 800 บำท 

          ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 



๙ 

 

           กองสวัสดิกำรฯ ได้ตรวจเช็คบัญชี เพ่ือ นำงบัวแก้ว  แสงขัด พบว่ำ ไม่มีเงิน
เบี้ยยังชีพผู้พิกำรจำกเทศบำลต ำบลศรีวิชัย โอนเข้ำบีญชีเงินฝำกออมทรัพย์ (โครงกำร) 
เลขที่ 020065907158 ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2561 ถึง เดือนกันยำยน 2561 
เป็นระยะเวลำ 3 เดือน ๆ ละ 800 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บำท (สองพันสี่
ร้อยบำทถ้วน) 

                   จึงขอควำมเห็นชอบจำกสภำฯ จ่ำยเบี้ยยังชีพ รำยนำงบัวแก้ว  แสงขัด 
ย้อนหลังตำมสิทธิ์ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิกำร ตั้งแต่ เดือนกรกฎำคม 2561 ถึง เดือน
กันยำยน 2561 เป็นระยะเวลำ 3 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บำท (สองพันสี่ร้อย
บำทถ้วน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
      
ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสุรพล ดวงจิต การจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนค่ะ  รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ได้แจกให้กับทุกท่ำนค่ะ 
 ดังนี้ค่ะ 
 1.ครุภัณฑ์ดับเพลิง 

1.1 หัวฉีดเกลียวในหยำบ 2.5 นิ้ว ยำว 24 นิ้ว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  
จ ำนวน 1 ชิ้น รำคำ 4,280 บำท 
1.2 หัวฉีดเกลียวในหยำบ 2.5 นิ้ว ยำว 31 นิ้ว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  
จ ำนวน 1 ชิ้น รำคำ 4,815 บำท 
2.ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
2.1 ไซเรน จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 9,095 บำท 
2.2 ล ำโพงกล่องเสียง  จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 3,317 บำท 
2.3 สปอร์ตไลท์ จ ำนวน 4 ตัว ๆ ละ 1,605 บำท เป็นเงิน 6,420 บำท 
3.ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์  
3.1 เข็มขัดรัดตัวผู้บำดเจ็บ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 1,926 บำท 
3.2 อุปกรณ์ประคองศีรษะ จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 4,066 บำท  

 3.3 เฝือกดำมคอแบบปรับได้  จ ำนวน 2 ชุด รำคำ 1,819 บำท 
 3.4 เครื่องวัดออกซิเจนปลำยนิ้ว  จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 1,926 บำท 
 3.5 ปรอทวัดไข้ จ ำนวน 1 ชิ้น รำคำ 267.50 บำท 
 
 3.6 เครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบดิจิตอล จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 1,605 บำท 
 3.7 แผ่นกระดำนเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ รำคำ 10,165 บำท 
       เป็นเงิน 20,330 บำท 

รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้วค่ะ จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรตกลงรำคำค่ะ 
นายประเวศน์ พรมยืน ผมขอชี้แจงเรื่อง รถบรรทุกน้ ำและรถ EMS ทุกวันนี้เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนล ำบำกมำกครับ  
รองนายกเทศมนตรีฯ ขอควำมเห็นชอบจำกสภำฯด้วยครับ ยกตัวอย่ำงรถบรรทุกน้ ำไฟไซเรนไม่สว่ำงมอง 

ไกล ๆ มองไม่ชัดเจนและเป็นทรงกลมซึ่งไม่สะดวกต่อกำรท ำงำน บริเวณท่ีเป็นที่แคบ 
 



๑๐ 

 

 รถเข้ำยำกครับ ออกเหตุตอนกลำงคืนไม่มีไฟส่องสว่ำง ทุกวันนี้ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว
ส่องไฟ ไฟสปอร์ตไลท์มีควำมจ ำเป็นเช่นครับ อุปกรณ์ในรถ EMS ก็มีไม่ครบ บำงอย่ำง
ก็ช ำรุดใช้งำนไม่ได้ อุบัติเหตุบำงครั้งมีผู้บำดเจ็บมำกกว่ำ 1 รำย แล้วอุปกรณ์ทำงกำร
แพทย์ของเรำมีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อกำรช่วยเหลือครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร มีเรื่องแจ้งให้ทรำบ ตำมประกำศจังหวัดล ำพูน เน้นย้ ำเรื่องกำรงดเผำค่ะ งดเผำในพื้นที่ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง โล่งทุกชนิด จังหวัดล ำพูนก ำหนดงดเผำเด็ดขำดวันที่ 1 มีนำคม 2562 ถึง 30 เมำยน 

2562 หำกพบเจอกำรเผำจับทันที บทลงโทษค่อนข้ำงรุ่นแรงค่ะ และขอควำมร่วมมือ
จำกสมำชิกฯ ให้ถือปฏิบัติและคอยสอดส่องดูแล ตำมกฎหมำยคือร่วมกันห้ำมมีกำรเผำ
ในพ้ืนที่ ไม่ว่ำจะเป็นในพ้ืนที่กำรเกษตรหรือกำรเผำขยะข้ำงทำงค่ะ เพรำะตอนนี้ค่ำ 
PM ของต ำบลเรำขึ้นสูง และช่วงนี้จะไม่มีกำรชิงเผำใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ ช่วยชี้แจงให้ 

 ชำวบ้ำนทรำบด้วยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งคือ หำกเกิดอุบัติเหตุมีผู้บำดเจ็บ ขอควำมร่วมมือให้
โทร. 1669 จะได้เป็นไปตำมระบบค่ะ เขตเรำจะแจ้งไปที่โรงพยำบำลลี้ เมื่อได้รับแจ้ง
เหตุแล้วโรงพยำบำลลี้จะโทรประสำนมำยังหน่วยกู้ชีพศรีวิชัย หำกรถ EMS ศรีวิชัยติด
ออกเหตุจุดอ่ืนหรือผู้บำดเจ็บมีมำกกว่ำ 1 รำยก็จะประสำนไปยังกู้ชีพใกล้เคียง เช่น 
แม่ตืน เวียงแก้ว ค่ะ โทรแจ้งเหตุให้แจ้งดังนี้ 1.จุดเกิดเหตุ 2.ผู้บำดเจ็บมีกี่รำย 3.
อำกำรของผู้บำดเจ็บ ตอนนี้อบจ.ล ำพูน ดูแลในส่วนของ 1669 อยู่ และจะท ำเป็น
จังหวัดน ำร่อง เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหำในด้ำนควำมล่ำช้ำและปัญหำอ่ืน ๆ ค่ะ 

นายนิชสัน เดชะอุป ขอให้ส่งตำรำงเวรรถบรรทุกน้ ำและรถ EMS ให้สมำชิกฯและปกครองด้วยครับ 
รองประธานสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต ตำรำงเวรงำนป้องกันฯให้เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบส่งมำให้ผม แล้วผมจะส่งให้กับสมำชิกฯ
ประธานสภาฯ และปกครองทำงไลน์กลุ่มครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป เรื่องเจ้ำหน้ำที่ประจ ำรถ EMS บำงครั้งผมเห็นเจ้ำหน้ำที่น ำรถออกไปซื้อกับข้ำว ผมคิด 
รองประธานสภาฯ ว่ำเป็นเรื่องที่ไม่สมควรครับ เพรำะเรำรู้ว่ำจะเกิดเหตุตอนไหนครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน เรื่องนี้ผมได้ชี้แจงหลำยครั้งแล้วครับ เจ้ำหน้ำที่ท่ีเป็นเวรวันนั้นต้องอยู่ประจ ำรถตลอด 
รองนายกเทศมนตรีฯ เวลำ หำกได้รับแจ้งเหตุก็สำมำรถท ำหน้ำที่ได้ทันทีครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
นายชยุตพงศ์  มันห้วย เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ และผู้เข้ำร่วม 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ประชุมทุกท่ำนครับ ตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ได้

ประกำศหลักเกณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 

 
 2561 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ ประกอบด้วย (3) 

สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย 
จ ำนวน 2 คน เป็นกรรมกำร  ตำมค ำสั่ง ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ที่  
ค.00058/2558 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกองทุน 

 หลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ มีก ำหนดครบวำระ ในวันที่ 30 ธันวำคม 
2561 จึงขอเสนอญัตติ กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับ  

 



๑๑ 

 

 ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จำกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย จ ำนวน 2 ท่ำน เมื่อได้
กรรมกำรที่มำจำกกำรคคัดเลือก ผู้บริหำรสูงสุดขององค์จกรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
เป็นผู้ออกค ำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรกองทุน และแจ้งให้ส ำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ ทรำบต่อไปครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ในส่วนนี้คือองค์ประกอบของคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ ที่จะต้องม ี
ประธานสภาฯ ตัวแทนจำกสภำฯ 2 ท่ำน เข้ำไปเป็นคณะท ำงำน กระผมขออำสำเข้ำไปท ำงำนในส่วน

นี้ เนื่องจำกหำกมีข้อมูลข่ำวสำร จะได้น ำมำชี้แจงให้สภำฯทรำบครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เข้ำสู่กระบวนกำรกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ หรือพ้ืนที่ เสนอรำยชื่อสมำชิกฯ จ ำนวน 2 ท่ำนค่ะ 
นายสุทธินันท์ ผานารุ่งโรจน์ กระผมขอเสนอ นำยสุรพล ดวงจิต เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ 
สมาชิกสภาฯ คนที่ 1  ครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ขอผู้รับรอง 2 ท่ำนค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ        ผมขอรับรอง นำยสุรพล ดวงจิต  เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ 
สมาชิกสภาฯ คนที่ 1  (ผู้รับรองคนท่ี 1) 
นายสมคิด ธรรมป๊อก        ผมขอรับรอง นำยสุรพล ดวงจิต  เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ 
สมาชิกสภาฯ คนที่ 1   (ผู้รับรองคนท่ี 2) 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ กระผมขอเสนอ นำยนิชสัน เดชะอุป เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ 
สมาชิกสภาฯ คนที่ 2 ครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ       ผมขอรับรอง นำยนิชสัน เดชะอุป เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ 
สมาชิกสภาฯ คนที่ 2  (ผู้รับรองคนท่ี 1) 
นายสมคิด ธรรมป๊อก        ผมขอรับรอง นำยนิชสัน เดชะอุป เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ 
สมาชิกสภาฯ คนที่ 2  (ผู้รับรองคนท่ี 2) 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต เมื่อวันจันทร์ ที ่11 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบล 
ประธานสภาฯ ศรีวิชัย ซึ่งทำงอบจ.ล ำพูนร่วมเปิดกำรประชุมประชำคมชุมชนระดับต ำบล เพ่ือจัดท ำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพ่ือขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกอบจ.ล ำพูน และกำรประชุมวันนั้นเป็นช่วงบ่ำยซึ่งอำกำศร้อน
มำกครับ พัดลมบำงตัวก็เสียใช้งำนไม่ได้ เครื่องเสียงก็ไม่ค่อยดี มีเสียงรบกวน หลอดไฟ
ในห้องประชุมบำงหลอดก็เปิดไม่ติด จะเป็นไปได้หรือไม่หำกจะติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ  

 เครื่องปรับอำกำศ เครื่องเสียง และเก้ำอ้ี ที่จะใช้ในห้องประชุมตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ
แล้ว ผมขอฝำกทำงฝ่ำยบริหำรจัดกำรในส่วนนี้ด้วยครับ และหำกด ำเนินกำรแล้วเสร้
จผมเสนอว่ำให้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องน ำเสนอหรือมีข้อซักถำมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสุทธินันท์ ผานารุ่งโรจน์ เรื่องไฟฟ้ำเพ่ือแสงสว่ำงครับ ตอนนี้บ้ำนแม่ป้อกใน หมู่ 4 เดือดร้อนมำกครับ เนื่องจำก 
สมาชิกสภาฯ ชำวบ้ำนบำงหลังยังไม่มีไฟฟ้ำใช้ครับ บ้ำนนำยสุเทพ และนำยตั้ม สองหลังนี้ไม่มีไฟฟ้ำ 
 



๑๒ 

 

 ใช้และไม่มีบ้ำนเลขที่ครับ  โซนบริเวณซอยข้ำงโรงเรียนบ้ำนแม่ป้อกในไม่มีไฟกิ่ง 
จ ำนวนครัวเรือนประมำณ 25 หลังคำเรือนตอนนี้ผมรวบรวมเอกสำรได้แล้ว 17 
หลังคำเรือน อีก 5 หลังคำเรือนไม่อยู่บ้ำน และอีก 3 หลังคำเรือนยังไม่มีบ้ำนเลขที่
ครับ พอมีแนวทำงช่วยเหลือชำวบ้ำนหรือไม่ครับ 

นายประเวศน์ พรมยืน กรณีบ้ำนแม่ป้อกใน บ้ำนสองคำเรือนที่ไม่มีไฟฟ้ำใช้นั้น ตอนนี้มีโครงกำรครอบครัวละ  
รองนายกเทศมนตรีฯ 75,000 บำท ต ำบลศรีวิชัยเรำส่งเรื่องไปเกือบ 20 รำย แต่เรื่องยังเงียบครับ กำร

ขยำยเขตไฟฟ้ำนั้นใช้งบประมำณเยอะครับ ผมก ำลังหำแนวทำงแก้ไขปัญหำนี้อยู่ครับ 
ตอนนี้รอดูแผงไฟฟ้ำสำธำรณะของต ำบลศรีวิชัย  ถ้ำหำกไม่มีค่อยมำหำรือกันอีกครั้ง
ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ฝำกช่ำงไปส ำรวจพื้นที่ด้วยครับ หลังจำกส ำรวจแล้วกลับมำประชุมเพ่ือหำรืออีก 
ประธานสภาฯ ครั้งครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องน ำเสนอหรือมีข้อซักถำมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นางบุญมี มณีขัติย์ เรื่องไฟกิ่งบริเวณหลังอนำมัย บริเวณตรงนั้นไม่มีไฟกิ่ง ไม่มีแสงสว่ำง ท ำให้เป็นแหล่ง
สมาชิกสภาฯ มั่วสุมของเด็กวัยรุ่น ทำงชำวบ้ำนขอให้ติดตั้งไฟกิ่งค่ะ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก เรื่องไฟกิ่ง 1.ฝั่งตรงข้ำมป่ำช้ำ หมู่ 9 ครับ 2.ในซอยบ้ำนนำยใจ บ้ำนจ่ำวิเชียร  
สมาชิกสภาฯ 3.ข้ำมฝำยหมู่ 9 จะมีบ้ำน 4 หลังคำเรือน ทำงค่อนข้ำงเปรี่ยวครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องไฟกิ่งนั้น ให้สมำชิกฯแต่ละเขตออกส ำรวจจุดที่ต้องกำรติดตั้งไฟกิ่งมีสำยไฟฟ้ำแล้ว 
ประธานสภาฯ หรือยัง จุดที่มีสำยไฟฟ้ำแล้ว ช่ำงสำมำรถน ำอุปกรณ์ไปติดตั้งได้ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องน ำเสนอหรือมีข้อซักถำมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรื่องเสียงตำมสำย หมู่ 9 ตรงบ้ำนนำงทร ไม่ได้ยินเสียงเลยครับ ไม่ทรำบว่ำ  
สมาชิกสภาฯ เทศบำลฯ หรือหมู่บ้ำนรับผิดชอบครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เสียงตำมสำยหมู่บ้ำนนั้น มีหนังสือสั่งกำรให้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม หรือปรับปรุง 
เลขานุการสภาฯ ให้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ท ำทุกหมู่บ้ำนโดยเปิดโอกำสให้แต่ละ

หมู่บ้ำนก ำหนดวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้มำเองค่ะ ถ้ำไม่ได้ให้ติดต่อผู้ใหญ่บ้ำนค่ะ 
นายประเวศน์ พรมยืน หมู่ 9 ผมให้ช่ำงน ำฮอร์นตัวใหม่ไปติดตั้งแล้ว สำยไฟอำจจะขำดครับ ตอนนี้ยังติดตั้งไม่  
รองนายกเทศมนตรีฯ แล้วเสร็จเหลืออีก 2 หมู่บ้ำน คือ หมู่ 4 และหมู่ 13 ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นที่ท่ำนสท.สมนึก แสนเจริญใจ เสนอกระทูถ้ำมมำเป็นกระทู้ด่วน ตำมระเบียบ 
ประธานสภาฯ กระทู้ถำมต้องส่งให้ประธำนสภำฯล่วงหน้ำ 7 วัน เพรำะจะได้ส่งเรื่องให้กับผู้ที่จะต้อง 
 ตอบกระทู้ได้เตรียมตัวและเตรียมเอกสำรที่ใช้ชี้แจงครับ ตำมแบบเสนอกระทู้ถำม ลง

วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่องเสนอกระทู้ถำม เรียนประธำนสภำเทศบำลต ำบล  
ศรีวิชัย ข้ำพเจ้ำขอตั้งกระทู้ถำม/กระทู้ด่วนต่อ ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลศรีวิชัย  
เรื่อง ขอติดตำมกำรด ำเนินกำรโครงกำรถนนลูกรัง กำรจ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณ  

 1,800,000 บำท และขอสัญญำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมโครงกำร โดยอำศัยตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร ปี 2540 ว่ำด้วยเรื่อง สิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรขององค์กรของรับ เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2562 ข้ำพเจ้ำได้ท ำหนังสือยื่นขอ 
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 เอกสำรจ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณ 1,800,000 บำท ต่อผู้บริหำรล่วงเลยมำ
จนถึงวันนี้  ยังไม่ได้รับเอกสำรโครงกำร ข้ำพเจ้ำจึงได้ท ำหนังสือฉบับนี้ยื่นต่อ
ประธำนสภำฯ เพ่ือสอบถำมผู้บริหำรถึงเหตุผลที่ข้ำพเจ้ำยังไม่ได้รับเอกสำรโครงกำรที่
ร้องขอ และขอบรรจุเรื่องนี้ไว้ในวำระกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย สมัยสำมัญ  

 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปะจ ำปี 2562 ด้วย ตำมระเบียบต้องยื่นกระทู้ถำมก่อน 7 วัน เรื่อง
ที่สอบถำมเป็นอ ำนำจของนำยกฯว่ำจะให้ค ำตอบได้หรือไม่อย่ำงไร และถ้ำนำยกฯ
ชี้แจงแล้ว ผู้ยื่นสำมำรถสอบถำมได้อีก 3 ครั้ง ครับ 

นายสมยศ กันทะวัง เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ และผู้เข้ำร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่ำนครับ ที่ท่ำนสท.สมนึก แสนเจริญใจ ยื่นกระทู้ถำมมำนั้น ก็เป็นสิทธิของ

สมำชิกครับ โครงกำรถนนลูกรังนั้นกำรด ำเนินโดยลงพ้ืนที่ส ำรวจโดยสมำชิกฯทุกท่ำน 
กำรท ำงำนเรำร่วมคิด ร่วมท ำ ผมไม่ได้ตัดสินใจฝ่ำยเดียวครับ หำกท่ำนสท.สมนึก ไม่
เข้ำใจหรืออยำกทรำบในส่วนไหนสำมำรถถำมผมได้เลยครับ ทำงด้ำนเอกสำรมีมำก
พอสมควรครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่ำนนำยกฯที่ได้ชี้แจงครับ ผู้ยื่นกระทู้สำมำรถซักถำมในประเด็นนี้ได้ 3 ครั้ง 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรื่องกำรท ำงำนนั้น ผมเปิดโอกำสให้เต็มท่ีครับ โครงกำรถนนลูกรังผมก็คอยดูแลจุด  
สมาชิกสภาฯ ไหนที่ไม่เรียบร้อยผมก็แจ้งไปยังท่ำนนำยกฯ แต่เมื่อหลังจำกท่ีมีกำรประชุม 
 ประจ ำเดือน ก็มีคนมำบอกผมว่ำท่ำนนำยกฯ บอกกับชำวบ้ำนว่ำโครงกำรต่ำง ๆ 

สำมำรถท ำได้หมด แต่มีคนร้องเรียนอยู่หนึ่งคน จึงท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ท ำไม
ท่ำนนำยกฯถึงน ำผมไปกล่ำวอ้ำงเช่นนั้นครับ ผมยอมรับว่ำผมเคยร้องเรียน 4 โครงกำร
ที่ผ่ำนมำ แต่หลังจำกนั้นผมก็ไม่เคยท ำอีกครับ กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
เป็นสิทธิและอ ำนำจหน้ำที่ ของสมำชิกฯทุกคน เอกสำรต่ำง ๆ เช่น เอกสำรกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงควรเปิดเผย ควรปิดประกำศให้ชำวบ้ำนรับรู้ครับ หำกท่ำนนำยกฯและท่ำนรอง
นำยกฯไม่หยุดกล่ำวอ้ำงผม ผมขอถือสัญญำนี้ ไว้  ถ้ำหำกกล่ำวหำผมอีกผมจะ
ด ำเนินกำรต่อไปครับ อีกเรื่องหนึ่งครับ ชำวบ้ำนมำขอถ่ำยเอกสำรท ำไมไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
แต่ผมมำขอถ่ำยเอกสำรท ำไมมีค่ำใช้จ่ำยครับ ผมมีสิทธิ มีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจกำร
ท ำงำนครับ ท่ำนนำยกฯไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ท่ำนนำยกฯไม่
จริงใจต่อสมำชิกฯครับ ผมเคยขอดูบัญชีสถำนะกำรเงิน ทำงคลังก็ไม่เคยให้ดูครับ มีแต่
เอกสำรส ำเนำไม่ใช่ตัวจริง ผมไม่เชื่อครับ ผมท ำหน้ำที่มำ 8-9 ปี ผมคิดว่ำผมโดน
หลอกมำตลอด ผมไว้ใจท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนเคยตั้งเป้ำหมำยไว้ แต่สุดท้ำยก็ไม่ท ำ
ตำมที่ตั้งไว้ครับ ประธำนสภำนฯต้องเป็นกลำง ต้องมำช่วยกันดูแลตรวจสอบฝ่ำย
บริหำร เรื่องไหนถูกเรื่องไหนผิดมำคุยกันครับ เวลำมีปัญหำเดือดร้อนผมไม่เคย
ร้องเรียน แต่มีชำวบ้ำนที่ได้รับควำมเดือดร้อนมำแจ้งเรื่องร้องเรียน เมื่อครำวประชุม
ครั้งก่อนชำวบ้ำนมำเข้ำร่วมประชุม ชำวบ้ำนมำก็อยำกมำร่วมรับฟังว่ำสมำชิกฯท ำงำน
กันอย่ำงไร แต่ประธำนสภำฯก็ให้ชำวบ้ำนออกจำกที่ประชุมก่อนครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ผมขออนุญำตชี้แจง กรณีท่ีถูกพำดพิงครับ เมื่อวันนั้นผมไม่ได้เชิญชำวบ้ำนออกจำกที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมครับ ชำวบ้ำนมำยื่นหนังสือครับ ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้ำรับฟังในที่ประชุมแต่ต้อง

อยู่ในระเบียบครับ เข้ำสู่ประเด็นครับ เลขำนุกำรฯชี้แจงในส่วน พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร
ครับ 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ตำมระเบียบพรบ.ข้อมูลข่ำวสำรขอดูได้ ขอถ่ำยเอกสำรได้ไม่คิดค่ำธรรมเนียมค่ะ แต่ถ้ำ 
เลขานุการสภาฯ ให้รับรองถูกต้องของข้อมูลข่ำวสำร คิดค่ำธรรมเนียมค ำรับรองละไม่เกิน 5 บำทค่ะ 
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นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นคือท่ำนสท.สมนึก ต้องกำรสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงครับ ถ่ำยส ำเนำเอกสำรโดยที่ไม ่
ประธานสภาฯ รับรองส ำเนำไม่มีค่ำใช้จ่ำยครับ เชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 
นายสมยศ กันทะวัง ท่ำนสท.สมนึก ต้องกำรเฉพำะสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงและไม่รับรองส ำเนำใช่หรือไม่ครับ  
นายกเทศมนตรีฯ  
นายสมนึก แสนเจริญใจ ใช่ครับ  
สมาชิกสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต สรุปประเด็นนี้ ท่ำนสท.สมนึก ถ่ำยส ำเนำเอกสำรเฉพำะสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงและไม่ 
ประธานสภาฯ รับรองส ำเนำครับ ฝำกเลขำนุกำรฯ จัดเตรียมเอกสำรให้ด้วยครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องน ำเสนอหรือมีข้อซักถำมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายวิรัตน์ วงค์ฝั้น เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ  นำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำเทศบำลฯ และผู้เข้ำร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่ำนครับ ตำมที่ท่ำนสท.สมนึกกล่ำวว่ำควรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรเอกสำร

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงควรเปิดเผย ควรปิดประกำศให้ชำวบ้ำนรับรู้นั้น ผมคิดว่ำโครงกำรใดที่
มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือมีกำรท ำสัญญำควรส่งให้สมำชิกฯรับทรำบด้วยครับ เพรำะที่
ผ่ำนมำผมก็ไม่ทรำบว่ำด ำเนินกำรอะไรบ้ำง ไปถึงไหนแล้วบ้ำงครับ โครงกำรถนนลูกรัง 
1,800,000 บำท จ่ำยขำดเงินสะสม ตอนนั้นท่ำนนำยกฯบอกว่ำจะน ำเงินส่วนนี้ไป 

 ด ำเนินกำรในส่วนของลูกรังในต ำบลเรำ  13 หมู่บ้ำน แต่เท่ำที่ผมรู้มำนั้นเงินจ ำนวน
นั้นท่ำนนำยกฯแบ่งไปเป็นค่ำน ำมันให้กับเครื่องจักรของทหำรที่มำลงพ้ืนที่ครับ ผมได้
ยินข่ำวมำแบบนี้แต่ไม่ทรำบข้อเท็จจริงครับ งบประมำณ 1,800,000 บำท 13 
หมู่บ้ำน เฉลี่ยหมู่บ้ำนละแสนกว่ำบำท ผมถำมผู้รับเหมำว่ำท ำไม่ดินลูกรังที่ท ำถนนถึง
บำง ผู้รับเหมำบอกว่ำงบประมำณน้อยเลยได้แค่นี้  ผมไม่ทรำบว่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่
ละครั้งกี่บำท ถ้ำเป็นไปได้ถ้ำไม่ผิดระเบียบผมขอให้ทำงฝ่ำยบริหำรเปิดเผยข้อมูลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยครับ 

นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกฯเรำต้องตอบค ำถำมต่ำง ๆ กับพ่ีน้องชำวบ้ำนเกี่ยวกับโครงกำรต่ำง ๆ บำงครั้ง 
ประธานสภาฯ ก็ตอบค ำถำมลอย ๆ ไม่มีข้อมูลครับ  แนวคิดของท่ำนสท.วิรัตน์นั้นก็เป็นแนวทำงที่ดีที่
 เรำจะสำมำรถชี้แจงให้กับชำวบ้ำนได้ถูกต้องครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องน ำเสนอหรือมีข้อซักถำมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ล ำดับต่อไป จะเลือกโครงกำรที่จะด ำเนินกำรเขต 1 และเขต 2 ค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต เขต 1 บ้ำนศรีวิชัย หมู่ที่ 10 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน 
ประธานสภาฯ ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 180 เมตร หนำ 0.15 เมตร ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
 เป็นกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 240เมตร หนำ 0.15 เมตร 
 
นายสุพพจน์ ตาสุยะ เขต 2 บ้ำนบำรมีศรีวิชัย โครงกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัล ภำยในหมู่บ้ำน ขนำดกว้ำง 
สมาชิกสภาฯ 4.00 เมตร ยำว 250 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 



๑๕ 

 

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 
 
 

 


