
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

------------------------------------------------------------ 
 
ผู้มาประชุม :       จำนวน  12  คน 

1. นายสงัด           ชัยแสน   ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2. นายนิชสัน         เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
3. นายตรีอนันต์     ขัดสาร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
4. นายสีคำ         พ่อแจ้   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
5. นายสุพจน์       ตันฮ้อ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
6. ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
7. นายพุทธิ            นะมา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
8. นายธนา           คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
9. นายประเทือง      ธิบดี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
10. นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
11. นายนิวัตร์   กันทะนัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
12. ว่าที่ร้อยตรีกมล  อินแฝง   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน   1   คน 
 1. นายสุรพล  ดวงจิต   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 ( ลากิจ ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน  23  คน 
1. นายวิเชียร        วิชาเถิน   นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
2. นางสุทธินี       ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
3. นายปาลีวัฒน์     เมายศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
4. นายสมนึก  แก้วประเทศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
5. นายผ่อน  ทะนุชิด   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
6. นางสาวพริ้มเพรา  วรรณภิละ  หัวหน้าสำนักปลัด 

      (รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย) 
7. นางสกุลนา       ทองพฤกษ์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นายวสันต์           ทะกาวิน   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง) 
9. นางสาวศิริพร   รังสิยารมณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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10. นางสาวเบญจมาศ   วงศ์ต๊ะ   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการและสังคม) 
11. นายไพรัตน์          ธนันชัย   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
12. สิบเอกนรินทร์ เขื่อนควบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
13. ว่าที่ร้อยตรี สิรเดช สิทธิเดช   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14. นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
15. นายชยุตรา  แก้วเรือน  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 
16. นายทวีชัย  ชาวยา   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
17. นางสาวศิรินภา เขื่อนควบ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
18. นางสาวณัฐธิดา      อินมา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
19. นางสาวชริศรา มณีแก้ว   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
20. นายนิวัฒน์  ปันปะละ  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
21. นายนครินทร์ หม่องคำ   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
22. นายสมจัน  อินต๊ะใจ   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
23. นายศิรสิทธิ์  ชัยแสน   พนักงานจ้างเหมาบริการ  

เปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

ว่าที่ร้อยตรี กมล อินแฝง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีว ิช ัย สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำปี  
 พ.ศ.2565 การประชุมวันนี้ท่านสุรพล ดวงจิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย
 เขต 1 ลากิจ และขณะนี้มีผู ้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่าน
 ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
นายสงัด  ชัยแสน กระผมในนามสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ยินดีต้อนรับพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับ 
ประธานสภาฯ การโอนย้ายมาตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน โอนย้ายมาจากเทศบาลบ่อกวางทอง  
 อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เมื ่อวันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ลำดับต่อไปเชิญ  
 พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการโอนย้ายแนะนำตัวครับ 
นายชยุตรา  แก้วเรือน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กระผมนายชยุตรา  แก้วเรือน ตำแหน่งที่เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัต ิงาน
 โอนย้ายมาจากเทศบาลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เมื ่อวันที ่ 1 
 กุมภาพันธ์2565 กระผมมีความยินอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มารับใช้พี่น้องชาวตำบล 
 ศรีวิชัย และกระผมพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาตำบลศรีวิชัยครับ ขอบคุณครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสงัด  ชัยแสน ลำดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 ครับ 
ประธานสภาฯ  
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  
 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม

สภาฯ หรือไม่ครับ  
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 29,30,32,36,37,38,39,44 และ 46 

1)ข้อความเดิม เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง แก้ไขเป็น เห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
 2)ข้อความเดิม งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง แก้ไขเป็น งดออกเสียง จำนวน 3 เสียง 
นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) 
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความ

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 - ด้วยมติเห็นชอบ 10 เสียง  
 - ไม่เห็นชอบ         -  เสียง  
 - งดออกเสียง        1 ท่าน (นายสงัด ชัยแสน) 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามเชิญครับ  
ประธานสภา (-ไม่มี-) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 (ญ ัตต ิท ี ่  1/2565) ญ ัตต ิพ ิจารณาขออน ุม ัติ แก ้ ไขเปล ี ่ ยนแปลง 
 คำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายโครงการจัดซื ้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่าง
 ด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ต ัน แบบหลังคา 
 ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 747,400 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพ่ือขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
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จำนวน 1  ค ั น  งบประมาณต ั ้ ง ไ ว ้  747 ,400 บาท โดยอาศ ั ยระ เบ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2563 ข้อ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
ที ่ทำให ้ล ักษณะ ปร ิมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หร ือเปล ี ่ยนแปลงสถานที ่ก ่อสร้าง  
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

     ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 8 
เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 
แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 747 ,400 บาท  
(เจ็ดแสนสี ่หมื ่นเจ็ดพันสี ่ร้อยบาทถ้วน) เทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้ 

  โครงการจ ัดซ ื ้อรถบรรท ุก (ด ี เซล) แบบมีช ่องว ่างด ้านหล ังคนข ับ  (Cab)  
พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 
คัน งบประมาณตั้งไว้ 747,400 บาท  

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 
จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 715,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื ่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 

 แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน  
(2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ 
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก งบประมาณตั้งไว้ 32,400 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
- หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีช่องลม พร้อมกระจกเลื่อน 
ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพ มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้นหรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น  

 การจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 747,400 บาท  (เจ็ดแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลัง

 คนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
 เหล็ก จำนวน 1 คัน  งบประมาณตั้งไว้ 748,900 บาท  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 

จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 713,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื ่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
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แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน  
(2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ 
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก งบประมาณตั้งไว้ 35,900 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
- หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีช่องลม พร้อมกระจกเลื่อน 
ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพ  มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพ้ืนหรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพ้ืน  

     การจัดซื ้อครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 748,900 บาท (เจ็ดแสนสี่หม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  ทั ้งนี ้เพื ่อให้รายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายตรงตามความเป็นจริง   

ส่วนรายละเอียดคำชี้แจงอื่นเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก  
ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 
748,900 บาท 
เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
- 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 10 เสียง
เห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย 

 (ญัตติที่ 1/2565) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 748,900 บาท 
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 4.2 (ญัตติที่ 2/2565) ญัตติพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน – แม่แนต บริเวณพื้นที่ ตั ้งอยู่ในพื ้นที่ 
บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน – แม่แนต บริเวณพื้นที่ 
ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีวิชัย พิกัด ๔๗ Q , X= 490817 , 
Y = 1995764 เนื้อที่ประมาณ 113 ไร่ - งาน - ตารางวา  เพื่อดำเนินการโครงการ
บริหารจัดการขยะและมูลฝอยแบบครบวงจรตำบลศรีวิชัย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลศรีวิชัยให้ครบวงจร เกิดประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  

  ทั้งนี ้ เพื ่อให้การปฏิบัติในการขออนุญาตเป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ซึ ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ประสงค์ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู ่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่   

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายนิชสัน เดชะอุป ประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะและมูลฝอยแบบครบ
 วงจรตำบลศรีวิชัย แต่การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 ป่าแม่ตืน – แม่แนต  บริเวณพื ้นที่บ ้านแม่ป้อกเหนือ หมู ่ท ี ่  ๕ ตำบลศรีว ิช ัย  นั้น  
 ต้องดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผลกระทบต่างๆ
 ด้วยครับ และพ้ืนที่บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ ๕ เป็นป่าต้นน้ำครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  
 บริเวณพ้ืนที่บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ ๕ ที่จะดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะและ
 มูลฝอยแบบครบวงจรตำบลศรีว ิช ัยน ั ้น เด ิมเป ็นสถานที ่ท ิ ้งขยะอยู ่แล้ วครับ   
 จะดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะรูปแบบใหม่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หลังจาก
 สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต 
 ป่าสงวนแห่งชาติ กระผมจะดำเน ินการประช ุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
 ของประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลศรีวิชัยครับ 
นายสงัด  ชัยแสน ขอขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ ที่มีความเป็นห่วงเป็นใยราษฎร และขอขอบคุณ  
ประธานสภาฯ ท่านนายกฯที่ได้ชี้แจงครับ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ 
 เชิญครับ 
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นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นชอบในญัตตินี้ และขออภิปรายสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการขยะ 

ปัญหาขยะในตำบลศรีวิชัยเป็นปัญหาลำดับต้นๆ และต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  
หากไม่แก้ไขปัญหาตั้งแต่ตอนนี้ปัญหาจะลุกลามไปเรื่อย ๆ ในวันนี้ผู้บริหารได้ยื่นญัตติ
ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน –  
แม่แนต บริเวณพื้นที่ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน เพ่ือดำเนินการในขั้นตอนแรกครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นญัตติขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ป่าแม่ตืน – แม่แนต บริเวณพื้นที่ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ ๕ 
ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และจะดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลศรีวิชัยนั้น ในด้านกระบวนการทำงานจะใช้
ระยะเวลามากน้อยเท่าใดนั้นคาดการณ์ไม่ได้ครับ กระผมมีความเห็นว่าควรเห็นชอบใน
ญัตตินี้ เพ่ือให้ผู้บริหารเริ่มดำเนินการในขั้นตอนแรกครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

 การพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
 ป่าแม่ต ืน – แม่แนต บริเวณพื ้นที ่ ต ั ้งอยู ่ในพื ้นที ่บ ้านแม่ป้อกเหนือ หมู ่ท ี ่  ๕  
 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 เห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 

1) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 9 เสียง 
 เห็นชอบใหด้ำเนินการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
 ป่าแม่ตืน – แม่แนต บริเวณพื้นที่ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ ๕  
 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบพระราชบัญญัติ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 4.3 (ญัตติที่ 3/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื ่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพื ่อจ ่ายเป็นค ่าจ ัดซื ้อเคร ื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต ั ้งถ ังหมึกพ ิมพ์  
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,000 บาท 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื ่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีว ิช ัยพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัต ิโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 โอนลด   
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย  ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
โครงการจัดการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่น งบประมาณตั ้งไว้ 120,000 บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   

 ขอโอนลด     จำนวน  4,000 บาท 
 รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน  4,000 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
 แผนงานบร ิหารงานท ั ่ ว ไป งานบร ิหารท ั ่ ว ไป งบลงท ุน หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ์   

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณตั้งไว้  4,000 บาท  
(สี่พันบาทถ้วน) 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท 
(สี่พันบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ของธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน รายละเอียดดังนี้  
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
 จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้า

ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ

นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
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 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
       เป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น  จำนวน 4,000 บาท  
      เนื่องจากมีงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการโอนลด และการโอนไปตั้งจ่าย

รายการใหม่ ดังนั ้นเพื ่อเป็นการเพิ ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน  
ตามภารกิจงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

      ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

 การพิจารณาขออนุมัติการจ่าย 
เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1)นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 10 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 (ญัตติที ่ 3/2565) เพื ่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เคร ื ่ องพ ิมพ ์แบบฉ ีดหม ึกพร ้อมต ิดต ั ้ งถ ั งหม ึกพ ิมพ ์  จำนวน 1 เคร ื ่ อง  
เป็นเงิน 4,000 บาท 
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 4.4 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2565 
 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 
นายสงัด ชัยแสน ลำดับต่อไปเป็นการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล

ตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
ครับ 

ว่าที่ร้อยตรี กมล อินแฝง เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
เลขานุการสภาฯ      ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 
 "มาตรา 24  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญ ครั้งแรก 

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด" วรรคสี่  "สมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีการกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด" และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ. 2554 ข้อ 11 (2) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุม 
สมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน 
กับให้กำหนดวันเริ ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและ  
มีกำหนดกี่วัน ข้อ 21 "การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของ
แต่ละปี โดยนำความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม" วรรคสอง "เมื่อสภาท้องถิ่นมี
มติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 
 วันนี ้ จะเป็นการกำหนดสมัยประช ุมสามัญ สมัยที่ 2, 3 และ 4 ของปี   
พ.ศ. 2565  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกของปี พ.ศ.2566 และในการประชุม
ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาฯ ครั้งแรก จึงต้องมีการกำหนดสมัยประชุมสามัญให้ครบ  
สี่สมัย  

นายสงัด  ชัยแสน ลำดับต่อไปเชิญสมาชิกเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญครับ 
ประธานสภาฯ    
นายตรีอนันต์  ขัดสาร เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมขอเสนอ ดังนี้ครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ก. กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ  ประจำปี ๒๕65 ดังนี้ 
  สมัยที่สอง  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม    -  30   สิงหาคม 2565 
  สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่  1 กันยายน   -   30  กันยายน 2565 
  สมัยที่สี่  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม    -  30   ธันวาคม 2565 
  ข. กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป 
  (พ.ศ.๒๕66) คือ 
  สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์   –  2  มีนาคม 2566 



๑๑ 
 

นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือมีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ
ประธานสภาฯ หากไม่มีผ ู ้ใดเสนอเป็นอย่างอื ่น  กระผมขอปิดการเสนอ ณ บัดนี ้ ลำดับต่อไป
 กระผมขอมติที่ประชุมการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ 
 ประจำปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 

เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1)นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 10 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนิชสัน เดชะอุป ประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ กระผมขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดงบประมาณการก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและ
 สิ่งแวดล้อมและอาคารส่งเสริมเกษตรและแหล่งน้ำครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
 การดำเนินการก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อมและอาคารสำนักงาน 
 ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรและแหล่งน้ำเป็นการจัดซื้อวัสดุใช้งบประมาณทั้งสิ้นสี่แสนบาท 
 โดยใช้แรงงานพนักงานของเทศบาลครับ จุดประสงค์การก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุม
 โรคติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน งานสัตวแพทย์ งานโภชนาการและ
 อาหารปลอดภัย งานคุ้มครองผู้บริโภค งานรักษาความสะอาดการบริหารจัดการขยะ 
 และสำนักงานฝ่ายส่งเสริมการเกษตรและแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร  
 พืชไร่ พืชสวน การเพาะปลูก การขยายพันธุ์พืช งานส่งเสริมปศุสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยง
 สัตว์ การประมง และงานพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ซึ่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัยได้จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและ
 สิ่งแวดล้อมและอาคารสำนักงานส่งเสริมการเกษตรและแหล่งน้ำ และพิธีทำบุญทอด 
  



๑๒ 
 

 
 ผ้าป่าสามัคคี กองทุนพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลศรวีิชัย  
 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ กายอุปกรณ์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง 
 ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการที่ยากไร้ รายนามผู้ร่วมทำบุญดังต่อไปนี้ 
 - บ้านปาง หมู่ 1,บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9,บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 จำนวน 14,564 บาท 
 - บ้านห้วยบง หมู่ 3 จำนวน 2,240 บาท 
 - บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 จำนวน 2,750 บาท 
 - บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 จำนวน 1,250 บาท 
 - บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 จำนวน 3,650 บาท 
 - บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 จำนวน 1,398 บาท 
 - บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 จำนวน 2,330 บาท 
 - บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 จำนวน 4,772 บาท 
 - บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 จำนวน 2,150 บาท 
 - บ้านแม่ตืน หมู่ 3 ตำบลแม่ตืน จำนวนสองพันกว่าบาท 
 - ผู้ร่วมทำบุญในงาน จำนวน 3,993 บาท 
 - ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 2,779 บาท 
 จำนวนเงินร่วมทำบุญทั้งสิ้น 49,481 บาท   
นายสงัด ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 การทำบุญทอดผ้าสามัคคีนั้นควรมีการประชุมหารือทุกภาคส่วนครับ จากที่ท่านนายก

ได้ชี้แจงจำนวนเงินร่วมทำบุญมานั้น กระผมคิดว่าหากเราได้หารือกันมากกว่านี้จำนวน
เงินร่วมทำบุญคงจะได้มากกว่านี้ครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
 1) กระผมได้ดำเนินการจัดการประชุมหารือร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลศรีว ิชัย  

และได้จัดการประชุมหารือทุกภาคส่วนในตำบลศรีว ิช ัย  เพื ่อสร้างความเข้าใจ 
ในการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
และอาคารสำนักงานส่งเสริมการเกษตรและแหล่งน้ำ และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
รวมถึงการดำเนินการบูรณะฟ้ืนฟู โบราณสถานดงพระเจ้าตากหงาย บ้านแม่ป้อกเหนือ 
หมู ่ 5 ตำบลศรีว ิชัย อำเภอลี ้ จังหวัดลำพูน ซึ ่งจะทำพิธีบวงสรวง ในวันที ่ 12 
กุมภาพันธ์ 2565 และทำพิธีสมโภช ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 กระผมขอเรียน
เชิญทุกท่านร่วมงานในครั้งนี้ครับ  

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายนิชสัน เดชะอุป ประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ กระผมสอบถามโครงการถนนหมู ่ 11 ถึงหมู ่ 4 ผู ้นำหมู ่บ้านฝากถามมายังสภา 

ว่าเหตุใดถึงไม่สามารถดำเนินการได้ครับ  
 
 
 



๑๓ 
 

 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
 1) โครงการถนนหมู่ 11 ถึงหมู่ 4 แต่ด้วยพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ กระผมไม่ได้นิ่งนอนใจครับ จึงได้ประสานไปยังหน่วยงาน
 ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือใน ประ เด ็ นนี้  เพ ื ่ อ ให ้ การดำ เน ิ นการ เป ็ น ไปตา ม
 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2) ในการประชุมครั้งต่อไป กระผมจะขอเสนอญัตติเพื่อขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
 ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ ่งเป็นการเข้าทำประโยชน์เพื ่อดำเนินการโครงการ
 ส่งเสริมฝายต้นน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3 ฝาย เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อม 
 ทั ้งนี้จะต้องดำเนินการเพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติและกฎหมาย 
 ทีก่ำหนดไว้ครับ  
นายสงัด ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีขอ้หารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติม เชิญครับ  
ประธานสภาฯ   (-ไม่มี-) 
 กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ที่มาประชุมในวันนี้ ทำให้การประชุมในคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี กระผมขอปิดการประชุม 
 ขอบคุณครับ 
ปิดประชุมเวลา   11.30  น. 
 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

          ว่าที่ ร.ต.   กมล   อินแฝง 
(กมล   อินแฝง) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)    สุรพล    ดวงจิต            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

           (นายสุรพล    ดวงจิต) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
      (ลงชื่อ)         เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช       คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

 (ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)      สุพจน์      ตันฮ้อ            คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                            (นายสุพจน์   ตันฮ้อ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 



๑๔ 
 

     
 

            (ลงชื่อ)          สงัด  ชัยแสน            
(นายสงัด  ชัยแสน) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

 
 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)      สถิตย์ธนากร  เมืองคำ        คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
                                   (นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)         ธนา     คำเจรญิ          คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                            (นายธนา       คำเจริญ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

           รับรองรายงานการประชุม 
     เมื่อวันที่…2 มีนาคม 2565……  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


