
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
------------------------------------------------------------ 

 

ผู้มาประชมุ :       จำนวน  13  คน 

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

 
 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน   -   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน  17   คน 
 

1. นายวิเชียร        วิชาเถิน   นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
2. นางสุทธินี       ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
3. นายปาลีวัฒน์     เมายศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
4. นายสมนึก  แก้วประเทศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
5. นายรังสรรค์  สิงห์ใจ   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
6. นายประยทุธ เงาสอ่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางสาวพริม้เพรา  วรรณภิละ  หัวหน้าสำนักปลัด 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา) 
8. นางสาวสริิรัตน์ กันตุ่น   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง) 
9. นางสาวศิริพร   รังสิยารมณ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
10. นางสาวกรรณิการ ์ วงค์จันต๊ิบ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดกิารและสงัคม) 
11. สิบเอกนรินทร ์ เข่ือนควบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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12. นายธนาธิป  อุต๊ะมา   เจ้าพนักงานพฒันาชุมชนชำนาญงาน 
13. ว่าที่ร้อยตรี สริเดช สิทธิเดช   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
14. นางสาวอกนิษฐ ์ ตุ้ยแพร ่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
15. นางสาวศิรินภา เข่ือนควบ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
16. นางสาวจิตนภา จุมปูวงค์   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
17. นางสาวชริศรา มณีแก้ว   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

ว่าท่ีร้อยตรี กมล อินแฝง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 3
 ประจำปี พ.ศ.2564 ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่าน
 ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

ระเบียบวาระที่  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายสงัด  ชัยแสน กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาดูแลและช่วยงานต่างๆ ในหมู่บ้าน 
ประธานสภาฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมแซมถนนหรือการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ ตามนโยบายการ
 ดำเนินงานของท่านนายกเทศมนตรี เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดครับ  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  
 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม

สภาฯ หรือไม่ครับ  
ว่าที่ ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่าน  ดิฉันขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 14 แก้ไขคำผิด คำว่า

หลักสูตร และหน้าที่ 7 บรรทัดที่ 21 แก้ไขคำผิด คำว่า ขัดแย้ง ค่ะ  
นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) 
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความ

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2564 
. - ด้วยมติเห็นชอบ 11 เสียง  
 - ไม่เห็นชอบ         -  เสียง  
 - งดออกเสียง       1 ท่าน (นายสงัด ชัยแสน) 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามเชิญครับ  
ประธานสภา (-ไม่มี-) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2564 (ญัตติท่ี 28/2564) เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ จำนวน 43,890 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื ่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุม ัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง

และหล่อเลื่อน งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท   
 ขอโอนลด      จำนวน   43,890 บาท 
 รวมขอโอนลดทั้งสิ้น   จำนวน  43,890 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์สำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 43,890 บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบ
บาทถ้วน)  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ  รายละเอียดดังนี้ 
 1. โต๊ะทำงาน งบประมาณตั้งไว้ 20,990 บาท  
 - เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อโต๊ะทำงานสำหรับผู ้บริหาร ขนาด 200 x 100 x 76 

 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัวๆ ละ 20,990 บาท รวมเป็นเงิน 20,990 บาท   
 2. เก้าอี้ งบประมาณตั้งไว้ 13,500 บาท  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ระดับผู้บริหาร (พนักพิงสูง) จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 4,500 

 บาท รวมเป็นเงิน 13,500 บาท มีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้  
 - ขนาด 64 x 72 x 118-119 เซนติเมตร  
 - เก้าอี้มีพนักพิงทรงสูง ที่นั่งและที่พิงทำจากฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ที่พักแขนเหล็กชุบ

 โครเมี่ยม บุด้วย pvc หนาสีดำ  
 - เก้าอี้สามารถปรับระดับสูง – ต่ำด้วยระบบไฮครอลิค  
 - ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉกเป็นหล็กชุบโครเมี่ยม  
 3. ตู้เก็บเอกสาร     งบประมาณตั้งไว้ 9,400 บาท  
 - เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อตู ้บานเลื ่อนเหล็กทึบ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 4,700 บาท  

เป็นเงิน 9,400 บาท  
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 มีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้  
 - ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 150 x 40 x 87  เซนติเมตร  
 - ตู้พ่นสีและเคลือบผิวระบบ Epoxy  สีเทา ติดระบบลูกล้อล่างที่ได้มาตรฐานผู้ผลิต 
 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 43,890 บาท  
  เนื่องจากมีงบประมาณที่เพียงพอสำหรบัการโอนลด และการโอนไปตั้งจ่ายรายการ

ใหม่ ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินได้มีเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงาน และ
มีตู้สำหรับเก็บเอกสาร  

  ทั้งนี ้ เพื ่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ินต่อไป   

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 (ญัตติที่ 28/2564) เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
 จำนวน 3 รายการ จำนวน 43,890 บาท 

เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 
จำนวน 43,890 บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

 ท้ังนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบพระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 (ม ีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ เมื ่อคราวการประชุมสภาฯ  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564) 
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 4.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2564 (ญัตติท่ี 29/2564) เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  จำนวน  13,850 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื ่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุม ัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน 

งบประมาณตั้งไว้ 36,060 บาท   
 ขอโอนลด      จำนวน  13,850 บาท 
 รวมขอโอนลดทั้งสิ้น   จำนวน 13,850 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์สำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้  13,850 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้า
สิบบาทถ้วน)  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  รายละเอียดดังนี้ 
1. ตู้เก็บเอกสาร งบประมาณตั้งไว้ 9,400 บาท  
- เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อตู ้บานเลื ่อนเหล็กทึบ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 4,700 บาท  
รวมเป็นเงิน 9,400 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้  
- ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 150 x 40 x 87 เซนติเมตร  
- ตู้พ่นสีและเคลือบผิวระบบ Epoxy สีเทา 
- บานตู้ติดระบบลูกล้อล่างที่ได้มาตรฐานผู้ผลิต  
2. เก้าอี้ งบประมาณตั้งไว้ 4,450 บาท  
- เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ัดซื ้อเก ้าอี ้ เอนกประสงค์ จำนวน 5 ตัวๆ ละ 890 บาท  
รวมเป็นเงิน 4,450 บาท  ขนาด 51 x 52 x 82 เซนติเมตร  
 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตาม
 ราคาสืบท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ 
รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 13,850 บาท 
 เนื่องจากมีงบประมาณที่เพียงพอสำหรบัการโอนลด และการโอนไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานตามภารกิจงาน
ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

  ทั้งนี ้ เพื ่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
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โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ินต่อไป 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 (ญัตติที่ 29/2564) เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
 จำนวน 2 รายการ  จำนวน  13,850 บาท 

เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(ญัตติที ่ 29/2564) เพื ่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑ์
สำนักงาน  จำนวน 2 รายการ  จำนวน  13,850 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปด
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 4.3 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2564 (ญัตติที่ 30/2564) เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็น
 ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที ่ 4 เชื ่อมบ้านใหม่สวรรค์ หมู ่ที ่ 11 
 จำนวน 464,700 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื ่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุม ัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 โอนลด 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 2,891,760 บาท   
ขอโอนลด  จำนวน 100,000 บาท 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว้ 1,321,860 บาท  
ขอโอนลด  จำนวน 91,000 บาท 

3. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร   
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 
1,219,920 บาท  
ขอโอนลด จำนวน 87,000 บาท 

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 
1,668,720 บาท  
ขอโอนลด จำนวน      186,700 บาท 

 รวมขอโอนลดทั้งสิ้น จำนวน  464,700 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณธูปโภค โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 
4 เช่ือมบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 งบประมาณตั้งไว้ 464,700 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านใหม่สวรรค์  
หมู่ที ่ 11ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9,450 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ (1) ขนาด 0.60 เมตร ความยาวรวม 10 เมตร (2) ขนาด 1.00 เมตร 
ความยาวรวม 21 เมตร และ (3) ขนาด 1.20 เมตร ความยาวรวม 8 เมตร  
พร้อมทั้งข้ึนรูปคันทาง (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด)  

 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน  464,700 บาท 
  เนื่องจากมีงบประมาณที่เพียงพอสำหรบัการโอนลด และการโอนไปตั้งจ่ายรายการ

ใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ใช้ถนนในการ
สัญจรขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรให้ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

  ทั้งนี ้ เพื ่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ินต่อไป 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 การโอนงบประมาณเพื ่อไปตั ้งจ่ายรายการใหม่โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน 

แม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 นั้น กระผมเห็นด้วยเพราะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนครับ กระผมมีเรื่องสอบถามและเสนอแนะ ดังนี้ 

 1) โครงการมีรายการท่อ ขนาด 1.20 เมตร ความยาวรวม 8 เมตร สอบถามว่า
 การวางท่อแทนท่อเดิมที่มีอยู่หรือวางจุดใหม่ 
 2) ถนนที่จะทำโครงการบางช่วงผ่านเขตพื้นที่ป่า ในการดำเนินงานขอให้เป็นไปตาม
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 ขอบคุณครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ บริเวณห้วยทรายขาว 
 มีท่อเดิมอยู่แล้ว ท่อขนาด 1.20 เมตร ความยาวรวม 8 เมตร นำไปเสริมจุดใหม่ 
 ให้เต็มครับ ในการดำเนินการนั้นนำเรียนว่าไม่มีการบุกรุกที่ป่าเพราะทำตามแนวถนน 
 ซึ่งถนนเส้นน้ีใช้สัญจรมานานแล้ว และทำตามมาตรฐานการก่อสร้างครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 (ญัตติที่ 30/2564) เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน
 สายบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 เช่ือมบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 จำนวน 464,700 บาท 

เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 10 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

(ญัตติที่ 30/2564) เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนนสายบ้านแม่ป้อกใน หมู ่ที ่  4 เชื ่อมบ้านใหม่สวรรค์ หมู ่ที ่  11 จำนวน 
464,700 บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 



๙ 
 

 ท้ังนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบพระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 (ม ีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ เมื ่อคราวการประชุมสภาฯ  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564) 

 4.4 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2564 กรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ญัตติท่ี 31/2564) จำนวน 11 รายการ  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,915,140 บาท    
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ กระผมขอเสนอญัตติ  
 เพื ่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัต ิกันเงิน
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 จำนวน 11 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,915,140 บาท   
 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 34,000 บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน        
2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  เป็นเงิน 34,000 บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
เพื่อติดตั้ง ณ ศูนย์บริการประชาชน (One Stop Service) 
 2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 25,300 บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน        
1 เครื่องๆ ละ 25,300 บาท เป็นเงิน 25,300 บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยบาท
ถ้วน) เพื่อใช้ติดตั้ง ณ อาคารปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 
 3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รถผสมปูน จำนวน 1 คัน  งบประมาณตั้งไว้ 
170,000 บาท 
- เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถผสมปูน จำนวน 1 คัน ๆ ละ 170,000 บาท เป็นเงิน  
170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในภารกิจงานที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาล 
 4.แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถอีแต๋น จำนวน 1 คัน  งบประมาณตั้งไว้ 
180,000 บาท 
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- เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อรถอีแต๋น จำนวน 1 คัน ๆ ละ 180,000 บาท เป็นเงิน     
180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏิกูลในตำบลศรีวิชัย 
 5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง แท่นเจาะบ่อบาดาลแบบลากจูง จำนวน 1 คัน 
งบประมาณตั้งไว้ 210,000 บาท  
- เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ัดซื ้อแท่นเจาะบ่อบาดาลแบบลากจูง จำนวน 1 คัน ๆ ละ       
210,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
เพื่อใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและ
น้ำเพื่อการเกษตรให้แก่ประชาชนตำบลศรีวิชัย 
 6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ  
 (1) ตู้อบแห้ง 5 ช้ัน 1 บาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 25,200 บาท  
 (2) เครื่องปั่นละเอียด จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท  
รวมเป็นเงิน 34,100 บาท (สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
เพื่อใช้สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบล 
ศรีวิชัย   
 7. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 43,890 บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อย
เก้าสิบบาทถ้วน) จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 
 7.1) โต๊ะทำงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัวๆ 
 ละ 20,990 บาท งบประมาณตั้งไว้ 20,990 บาท    
 7.2) เก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ระดับผู้บริหาร  จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 4,500 
 บาท  รวมเป็นเงิน 13,500 บาท  งบประมาณตั้งไว้ 13,500 บาท 
 7.3 ตู้เก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนเหล็กทึบ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 
 4,700 บาท เป็นเงิน 9,400 บาท  งบประมาณตั้งไว้ 9,400 บาท 
 8.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 13,850 บาท (หนึ่งหมื่นสามพนัแปด
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
 8.1) ตู้เก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนเหล็กทึบ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 
 4,700 บาท เป็นเงิน 9,400 บาท  งบประมาณตั้งไว้ 9,400 บาท 
 8.2) เก ้าอี ้ เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเก ้าอี ้เอนกประสงค์ จำนวน 5 ตัวๆ ละ  
 890 บาท รวมเป็นเงิน    4,450 บาท  งบประมาณตั้งไว้ 4,450 บาท 
 9.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณธูปโภค โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 
4 เช่ือมบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 งบประมาณตั้งไว้ 464,700 บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 เช่ือมบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 
11ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9,450 เมตร หนา 0.20 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
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(1) ขนาด 0.60 เมตร ความยาวรวม 10 เมตร  (2) ขนาด 1.00 เมตร ความยาวรวม 
21 เมตร และ (3) ขนาด 1.20 เมตร ความยาวรวม 8 เมตร พร้อมทั้งขึ้นรูปคันทาง  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด) 
 10. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณธูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 643,300 บาท (สี่แสนหกหมื่น 
สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
- เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อก  
หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  0.50 เมตร หรือพื ้นที ่ผ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,280.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด) 
 11.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณธูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 งบประมาณตั้งไว้ 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตตำบลศรีวิชัยกำหนด) 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ญัตติที่ 31/2564) จำนวน 11 รายการ  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,915,140 บาท    

เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 กรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ญัตติท่ี 31/2564) จำนวน 11 รายการ  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,915,140 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหน่ึง
 ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมมีเรื่องนำเรียนที่ประชุม 4 เรื่อง ดังนี ้

 1) เรื ่องการเสนอโครงการเร่งด่วน ตามเลขหนังสือรับ 3722 ลงวันที ่ 30 
กันยายน พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างผนังกั้นฝั่งลำน้ำลี้ สะพานห้วยมงคล หมู่ 6 
ตำบลศรีวิชัย เนื่องจากฝั่งลำน้ำลี้จากสะพานห้วยมงคล หมู่ 6 ระยะทางประมาณ 
600 เมตร ถูกน้ำกัดเซาะอย่างหนักทุกครั้งเมือ่ฝนตกหนักน้ำไหลหลาก เพราะเป็นช่วง
ทางโค้ง หากไม่มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน กระผมเกรงว่าจะเกิดความเสียหายกับถนนได้ 
และอาจทำให้น้ำเปลี่ยนทิศทางจะสร้างความเสียหายแก่ พื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
ได้ครับ ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร มอบหมายให้ช่างสำรวจพื้นที่เพื่อทำโครงการ
เร่งด่วน หากเกินความสามารถที่เทศบาลจะดำเนินการได้ ขอให้เทศบาลส่งโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับ  
 2) บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 ถนนขาด ท่อชำรุด ไม่สามารถสัญจรได้ ขอความอนุเคราะห์
ผู้บริหาร มอบหมายให้ช่างสำรวจพื้นที่เป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาครับ 
 3) การติดตามโครงการและการรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน หมู่ 2 ฝากสมาชิก
สภาฯ เขต 2 สำรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านด้วยครับ 
 4) การติดตามโครงการและการรับเรื ่องร้องเรียน เร ื ่องถนนข้างวัดห้วยบง  
เขตพื้นที่ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 ฝากสมาชิกสภาฯเขต 2 สำรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้ชาวบ้านด้วยครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  

เรื ่องการเสนอโครงการเร่งด่วน ตามเลขหนังสือรับ 3722 ลงวันที ่ 30 กันยายน  
พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างผนังกั้นฝั่งลำน้ำลี้ สะพานห้วยมงคล หมู่ 6 ตำบลศรีวิชัย 
กระผมไม่ได้นิ ่งนอนใจครับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  
เริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 แต่งบประมาณยังไม่มีเข้ามาครับ ยังไม่สามารถ
ดำเนินการใดๆได้ครับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ใช้งบประมาณอย่างคุ ้มค่า  
โดยตกเป็นเงินสะสม 40,040 บาท เงินทุนสำรองเงินสะสม 6,456 บาท ตามที่ท่าน  
สท.ตรีอนันต์ ขัดสาร ได้นำเสนอปัญหาและโครงการดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น กระผม
ขอให้แจ้งเรื่องเข้ามายังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ จากนั้นกระผมและช่างจะสำรวจพืน้ที่
ความเส ียหาย หากม ีความจำเป ็นกระผมจะขออนุญาตท ่านประธานสภา 
เพื่อเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ เพื ่อจ่ายขาดเงินสะสม  
เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ ส่วนเรื่องถนนข้าง 
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วัดห้วยบง เขตพื้นที ่ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู ่ 8 ได้ตั ้งงบประมาณไว้ ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว เมื่อมีงบประมาณเข้ามาจะ
ดำเนินการครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีรับทราบ    
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมนายตรีอนันต์ ขัดสาร สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในฐานะประธานสหกรณ์เกษตร 

ศรีวิชัย จำกัด ขออนุญาตท่านประธานแจ้งเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เกษตร 
ศรีวิชัย จำกัด แก่ประชาชน เกษตรกรในตำบลศรีวิชัย ในวันน้ีคณะกรรมการได้เปิดรับ
สมัครสมาชิกใหม่และทำสัญญาเงินกู้ ในช่วงบ่ายของวันน้ี ณ สำนักงานสหกรณ์เกษตร 
ศรีวิชัย จำกัด บริเวณศูนย์ผู้สูงอายุตำบลศรีวิชัย หมู่ 6 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเปน็
สมาชิกและผู ้ที ่สนใจเข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าเพชรน้ำผึ ้งเพื่อส่งเสริมอาชีพครับ 
สำหรับผู้ที่สนใจ เตรียมเอกสารดังนี้  

 1.สำเนาบัตรประชาชน 
 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 
 3.เงินค่าธรรมเนียมเรียกเข้า จำนวน 50 บาท 
 4.เงินค่าหุ้น ๆ ละ 10 บาท ข้ันต่ำ คนละ 10 หุ้น 
 รับเฉพาะประชาชนที่มีภูมิลำเนาเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัยครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีรับทราบ    
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิ เชิญครบั 
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ กระผมขอชี้แจงทีละ
 ประเด็น ดังนี้ 
  1) เรื่องผนังกั้นน้ำ หมู่ 12 ซึ่งได้ใช้กระสอบทรายกั้นเป็นการช่ัวคราว หลังจากที่มี
 พายุฝนตกหนักมาหลายครั้งก็ได้มีการเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมมาโดยตลอด มาถึง ณ วันนี้
 ระดับน้ำไม่ท่วมสูงเกินกระสอบทรายที่กั้นไว้ แต่กระผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ให้เจ้าหน้าที่
 คอยสังเกตการณ์ตลอดเวลาครับ 

 2) เรื่องการแก้ไขปัญหาจากเหตอุุทกภัย สภาได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้กระผม
สามารถใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 300,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเสียหายจาก
เหตุอุทกภัยหลายหมู่บ้านในตำบลศรีวิชัย และในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กระผมจะ
ดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที ่เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ให้แก่ประชาชน หากเทศบาล
มีเครื่องจักรกลที่พร้อมก็จะสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น ตอนนี้เรื่องการกู้ เงินทุน
ส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล อยู่ระหว่างการพิจารณาครับ 
 3) เรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ผ่านมาการประเมินของครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ผลคะแนนออกมาไม่ถึงร้อยละ 2 แต่มี 1 คน คือ นางสาวภคพร จุ ่มเย็น  
ได้ร้อยละ 2.64 กระผมนำเรียนสมาชิกร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมให้เกิดความ
เท่าเทียมไม่มีการเหลื่อมล้ำ และกระผมจะพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ครับ 
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 4) การจัดต้ังโรงรับจำนำ ตามที่กระผมได้แจกเอกสารพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ 
ให้กับสมาชิกทุกท่านนั้น ซึ่งกระผมได้นำเรียนเบื้องต้นเมื่อคราวการประชมุครั้งที่แล้ว 
การจัดตั้งโรงรับจำนำเพื่อเป็นการพัฒนารายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเป็นการ
ช่วยเหลือประชาชนเนื ่องจากอัตราดอกเบี ้ยที ่ต ่ำ และกระผมได้ประสานไปยัง
ธนาคารกรุงไทย ในการติดตั้งเครื่องกดเงินอัตโนมัติ(ATM) เพื่อเป็นการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน กระผมขอฝากสมาชิกทุกท่านช่วยกันศึกษาข้อมูลครับ 
 5) พระราชบัญญัติการเล ือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหร ือผ ู ้บร ิหารท้อง ถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้ วันที่ ๑6 เมษายน พ.ศ. ๒๕62 หมวด ๕ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
มาตรา ๔๙,มาตรา 50 กล่าวคือบุคคลผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีคุณสมบัติตามมาตราดังกล่าวนี้ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ 
กระผมขอนำเร ียนเพ ื ่อความชัดเจนเพ ื ่อให ้ เป ็นไปด ้วยความสงบเร ียบร้อย  
ขอให้ประธานสภาตรวจสอบสมาชิกทุกท่านตามระเบียบ กฎหมาย และตามหลักธรร
มาภิบาลครับ 
 6) เรื่องความเสียหายด้านการเกษตรจากอทุกภัย กระผมได้มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่
เร่งสำรวจ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและส่งเรื่องขอรับความช่วยเหลือไปยังรัฐบาล 
 7) เรื่องการซ่อมแซมถนน ตอนนี้เทศบาลตำบลศรีวิชัยได้ทำ MOU กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าพลู ในการขอรับเศษหินปากโม่เพื่อนำมาปรับปรงุซ่อมแซมถนนใน
พื้นที่ตำบลศรีวิชัย 
 8) การทำงานตามนโยบายวิถีครูบา งานหน้าหมู ่ นั ้น ขอนำเรียนว่าเป็นการ
ดำเนินงานจากเงินเหลือจ่ายนำมาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่บ้านใดมีความพร้อมสามารถ
ทำได้ครับ โดยใช้แรงงานชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิดร่วมทำ ไม่มีค่าแรงครับ 
 9) กระผมรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มาเป็นระยะเวลา 4 เดือนกว่า 
กระผมได้ดำเนินการหลายเรื่องครับ กระผมยึดมั่นในการพัฒนาเพื่อประชาชนด้วย
ความโปร ่งใส ประชาชนท ุกคนสามารถย ื ่นเร ื ่องสอบถามหร ือร ้องเร ียนได้   
กระผมพร้อมรับฟังทุกเรื่องทุกปัญหาของทุกคนครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีรับทราบ    
นายสงัด  ชยัแสน ขอบคุณท่านนายก ที่ได้ช้ีแจงครบั 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เรื ่องการดำเนินการโครงการถนนหมู่ 4 เชื ่อมหมู ่ 11  กระผมได้รับหนังสือจาก 

ท่านนายกแจ้งเรื่องการสำรวจพื้นที่ กระผมก็ได้ร่วมสำรวจครับ และกระผมขอนำเรียน
ที ่ประชุมว่ากระผมเป็นสมาชิกสภาฯเขต 2 พร้อมที ่จะดูแลประชาชน เขต 2  
ทุกหมู ่บ้านครับ กระผมเข้ามารับตำแหน่งสมาชิกสภาเป็นครั ้งแรก หากขาดตก
บกพร่องประการใดกระผมต้องขออภัย ณ ที ่นี ้ด้วยครับ และกระผมพร้อมน้อมรับ
คำแนะนำจากทุกท่านครับ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 



๑๕ 
 

     
 

            (ลงช่ือ)          สงัด  ชัยแสน   สุรพลดวงจิต       สุรพล   ดว 
(นายสงัด  ชัยแสน) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิ เชิญครบั  
ประธานสภาฯ    (-ไม่มี-) 
 กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ที่มาประชุมในวันน้ี ทำให้การประชุมในคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี กระผมขอปิดการประชุม 
 ขอบคุณครับ 
ปิดประชมุเวลา   12.00  น. 
         
         

ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

          ว่าที่ ร.ต.   กมล   อินแฝง    
(กมล   อินแฝง) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงช่ือ)      สุรพล    ดวงจิต         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

           (นายสุรพล    ดวงจิต) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
           (ลงช่ือ)      เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช     คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

 (ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)  สุทธิสุพจน์   ตันฮ้อ          คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                            (นายสุพจน์   ตันฮ้อ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)  ส ุ สถิตย์ธนากร  เมืองคำ     คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                         (นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)  สุท  ธนา       คำเจริญ        คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                          (นายธนา       คำเจริญ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

           รับรองรายงานการประชุม 
     เมื่อวันที่...8 ธันวาคม 2564……  
 
 



๑๖ 
 

 
 


