
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา  09.30  น. 

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

 
ผู้มาประชมุ :       จำนวน  12  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. นายธนา           คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
10. นายประเทือง      ธิบด ี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
11. นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
12. 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. นางสกลุนา       ทองพฤกษ์  ผู้อำนวยการกองคลงั 
6. นายวสันต์           ทะกาวิน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง) 
7. นางสาวพริม้เพรา  วรรณภิละ  หัวหน้าสำนักปลัด 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา) 
8. นางสาวศิริพร   รังสิยารมณ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
9. นางสาวเบญจมาศ   วงศ์ต๊ะ   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดกิารและสงัคม) 
10. นายไพรัตน์          ธนันชัย   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 
11. สิบเอกนรินทร ์ เข่ือนควบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
12. นายศุภกิจ  ยอดมูลด ี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
13. นางสาวอกนิษฐ ์ ตุ้ยแพร ่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
14. นางสาวศิรินภา เข่ือนควบ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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15. นางสาวณัฐธิดา      อินมา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
16. นางสาวปาริฉัตร      สมมา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
17. นางสาวชริศรา มณีแก้ว   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

ว่าท่ีร้อยตรี กมล อินแฝง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ครั ้งที ่ 1
 ประจำปี พ.ศ.2564 ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่าน
 ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

ระเบียบวาระที่  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายสงัด  ชัยแสน ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูนร่วมกับจังหวัดลำพูนกำหนดจัดงาน
ประธานสภาฯ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 เทศบาลตำบลศร ีว ิช ัย  ได ้ ร ับผลการประเม ินค ุณธรรมและ ความโปร ่ งใส 
 ในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( ITA) ประจำป ี ๒๕๖๔ ในระด ับ A  
 ซึ่งกำหนดให้มีการมอบโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่มีผลการ
 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
 ประจำปี ๒๕๖๔ ในระดับ AA และระดับ A ในวันพฤหัสบดีที ่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๔  
 เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  
 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม

สภาฯ หรือไม่ครับ  
นายสุรพล   ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่าน กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 8 มติที่ประชุมขอให้ระบุข้อความ

เพิ ่มเติม ความว่า ทั้งนี ้ให้ดำเนินการตามระเบียบพระราชบัญญัติและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) 
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความ

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 3 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
. - ด้วยมติเห็นชอบ 10 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 ญัตต ิพ ิจารณาขออนุม ัต ิการจ ่ายขาดเง ินสะสมประจำป ีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2565 (ญัตติที่ 32/2564) โครงการดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านแม่ป้อก
 เหนือ หมู่ 5 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 345,700 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื ่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 
ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน งบประมาณตั้งไว้ 345,700 บาท (สามแสนสี่
หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นจาก
กรณีสาธารณภัยฝนตกหนักที่ผ่านมา ทำให้ผิวถนนเกิดการชำรุดเสียหาย ส่งผลให้การ
สัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความลำบาก ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง รายละเอียดดังนี้   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 3,464 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 345,700 บาท  

  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่
กฎหมายกำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื ่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผ ูกพันให้เสร็จสิ ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89   
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นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในปีงบประมาณ 2565 ได้ตั ้งงบประมาณค่าซ่อมแซมไว้ล้านกว่าบาท หากมี

งบประมาณเข้ามาก็ควรใช้งบประมาณที่ตั ้งไว้ในเทศบัญญัติฯ  ในการดำเนินการ 
กระผมขอสอบถาม ณ ตอนนี้มีงบประมาณจำนวนเท่าใด และในการจ่ายขาดเงินสะสม
นั้นควรใช้จ่ายในกรณีเหตุจำเป็นและต้องเร่งดำเนินการ ซึ ่งช่วงนี ้สถานการณ์เริ่ม
คลี่คลายลงแล้ว จึงมีความเห็นว่าให้ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ ครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  งบประมาณตาม 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้ 53,530,000 
 บาท การดำเน ินงานเป ็นไปตามแผนฯ โดยใช ้งบประมาณในเทศบ ัญญ ัติฯ  
 ในปีงบประมาณ 2564 งบประมาณเข้ามาไม่ถึงที่ประมาณการไว้ เพื่อเป็นการแก้ไข
 ปัญหาให้กับประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอหารือโครงการดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยฯ โครงการนี้เป็นไปตามการสำรวจ
 อุทกภัยหรือไม่ เนื่องจากบ้านแม่ป้อก หมู่ 6 มีการสำรวจ แต่ไม่มีรายชื่อในโครงการ 
 และหากมีการอนุมัติแล้ว กระผมเกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมา เนื ่องจาก หมู ่ 7  
 บางพื้นที่เป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนฯ และหากไม่สามารถดำเนินการหมู่ 7 ได้ สามารถนำ
 โครงการไปทำหมู่บ้านอื่นได้หรือไม่ครับ เรียนถามผู้รับผิดชอบโครงการครับ 
นายสงัด  ชยัแสน เชิญเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบโครงการ ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวสันต์  ทะกาวิน เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา จากการสำรวจ บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 เส้นทางแก่งจาว ได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว 
(รก. ผอ.กองช่าง) ครับ และได้ทำการสำรวจบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนครับ 
นายนิชสัน  เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ ตามที่ได้ทำการสำรวจเส้นทางที่ได้รับความเสียหาย ทั้งเขต 1 และเขต 2 แต่ทำไม
 พื้นที่ เขต 2 ไม่ปรากฎในโครงการครับ   
นายสงัด  ชยัแสน ตามที่ได้รับแจ้งจากท่านนายกฯ เรื่องการสำรวจเส้นทางที่ได้รับความเสียหายนั้น 
ประธานสภาฯ ช่างได้มีการแบ่งงานสำรวจ เมื ่อทำการสำรวจเสร็จสิ ้นก็จะจัดทำโครงการ ในส่วน 
 เขต 2 ไม่ทราบว่าสำรวจเสร็จสิ้นแลว้หรอืยังครบั และบางหมู่บ้านก็ได้รับการดูแลแกไ้ข
 เบื้องต้นไปแล้วครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่ช่างได้ชี้แจงการแก้ไข บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 เส้นทางแก่งจาว ได้ดำเนินการแกไ้ข

เบื้องต้นนั้น เพื่อให้สามารถใช้สัญจรเพียงชั่วคราวเท่านั้น และก็ยังคงต้องใช้ดินลูกรัง 
ในการแก้ไขซ่อมแซมถนน เพื่อให้สามารถใช้สัญจรได้ในระยะยาวและควรดำเนนิการ
ให้ครอบคลุมพื้นที่ความเสียหายทั้งตำบลครับ และพื้นที่ความเสียหาย หมู่ 7 อยู่ในเขต 
ป่าสงวนฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ควรดำเนินการแก้ไขหมู่บ้านอื่นก่อนครับ 



๕ 
 

นายสีคำ พ่อแจ้ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 โครงการใดที่สามารถดำเนินการได้ก็ควรเร่งดำเนินการครับ เพราะพี่น้องชาวบ้านได้รับ

ความเดือดร้อนและชาวบ้านถามกระผมถึงความคืบหน้าโครงการมาตลอดครับ กระผม 
เห็นด้วยในการดำเนินการโครงการนี้ครับ 

นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 โครงการที่เสนอมานั้นกระผมเห็นด้วยครับ แต่โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ 6,10,11  

ไม่ผ่าน ในส่วนนี้กระผมก็ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด ทางผู้บริหารก็ได้แจ้งมาว่าให้เร่ง
สำรวจและดำเนินการแก้ไขเส้นทางการเกษตรก่อน เนื่องจากใกล้ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
พืชผลทางการเกษตรแล้ว การอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมนั้นกระผมเสนอให้ดำเนินการ
ให้ครอบคลุมเพื่อความยุติธรรมครับ  กระผมเสนอใหท้ำโครงการใหม่ใหท้ั่วถึง ตามที่ได้
ทำการสำรวจไว้ โดยรวมทุกโครงการครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  
 ประเด็นที่ 1. ตามที่ได้เสนอญัตติขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมมานั้น เพื่อแก้ไข
 ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  และดำเนินการตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
 เขต 1 และผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 7 ได้ทำหนังสือเสนอเข้ามา เมื่อวันที่ 19 
 พฤศจิกายน 2564 หากสภามีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ กระผมก็พร้อมที ่จะ
 ดำเนินการครับ 
 ประเด็นที ่ 2. ซ่อมแซมถนนที่ไม่ทั ่วถึงนั ้นเนื ่องจากคณะกรรมการตรวจรับได้มี  
 การโอนย้าย ขณะนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับคนใหม่ ตามที่ท่านสมาชิกฯ  
 ได้อภิปรายว่าการดำเนินการไม่ท ั ่วถึงไม่ครอบคลุมนั ้น  หากเป็นความต้องการ
 ของสมาชิกสภาฯ ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ซึ่งในหลายพื้นที่ที่ได้รับ
 ความเสียหายมาก จนไม่สามารถสัญจรได้ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางแก่งจาว ทุ่งหนองเปา 
 ทุ่งเหล่าบ้านห่าง ก็ได้รับการแก้ไขในเบื้องต้นไปแล้ว เพื่อให้สามารถสัญจรได้ครับ   
 หากสภาฯ มีความต้องการให้ดำเนินการแก้ไขให้ทั่วถึง กระผมก็พร้อมดำเนินการครับ 
 กระผมนำเรียนท่านประธานสภาฯ ครับ 
 ประเด็นที่ 3. ตามที่ท่านสท.ตรีอนันต์ ขัดสาร ได้เสนอให้จัดทำโครงการใหม่ให้ทั่วถึง 
 ตามที่ได้ทำการสำรวจไว้ โดยรวมทุกโครงการนั้น กระผมเกรงว่าจะลา่ช้า เนื่องจากช่าง 
 ยังไม่ได้ประมาณการ และต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
 ร ับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเง ิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขอ ง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 8 เงินสะสม  ข้อ ๘๘ กิจการใดที่มี
 งบประมาณรายจ่ายประจําปี อนุญาตให้จ ่ายได้แล ้ว แต่ระยะสามเดือนแรกของ
 ปีงบประมาณ ทั้งนี้ก็เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาฯ ครับ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในวันน้ีกระผมเสนอให้ดำเนินการตามญัตติที่เสนอมาน้ีครับ โครงการอื่นให้เสนอญัตติ
 เข้ามาในการประชุมสภาสมัยสามัญ ฯ ในครั้งต่อไปครับ เนื่องจากการประชุมสภา
 เทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที ่ส ี ่ ประจำปี 2564 มีกำหนด 30 วัน  
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564 ครับ 
 
 
 



๖ 
 

นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 หากเกรงว่าจะเป็นการล่าช้า และไม่เป ็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายเง ินสะสม  

กระผมเสนอให้ใช้งบประมาณในเทศบัญญัติฯดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำหรับ
หมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจแล้วแต่ยังไม่ได้จัดทำโครงการครับ 

นายนิชสัน  เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ ตำบลศรีวิชัยมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ทำ

การสำรวจพื้นที่ความเสียหายทุกหมู ่บ้านแล้ว ในวันนี้จะดำเนินการเพียงแค่หมู ่ 5  
และหมู่ 7 กระผมเกรงว่าราษฎรหมูบ่้านอื่นที่ได้รับการสำรวจไปแล้วนั้น จะไม่พอใจจะ
เกิดคำครหาได้ครับ กระผมเสนอให้จัดทำโครงการและดำเนินการในการจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อแก้ปัญญาดังกล่าวให้ครบทุกหมู่บ้านครับ 

นายไพรัตน์ ธนันชัย เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง การสำรวจพื้นที่ความเสียหายของเขต 2 ได้รวบรวมและสรุปข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างเสนอท่านนายกฯ และจากการสำรวจพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยเมื ่อวันที ่ 17 ธันวาคม 2563 กระผมได้ทำหนังสือถึง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน  เรื่อง ขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต จำนวนสองร้อยกว่าเรื่อง และต่อมาเมื่อวันที่ 
7 ธันวาคม 2564 กองช่างได้รับหนังสือจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน  เรื ่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื ้นที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗   
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  โดยแจ ้งให้ส ่งเอกสารเพ ิ ่มเต ิมอ ีกจำนวน 163  
เรื่อง ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมด 6 ข้อ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การขอใช้ประโยชน์
พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของตำบลศรีวิชัย จำนวน 163 เรื่อง ยังไม่ได้รับอนุญาต
ครับ ในการดำเนินการต่างๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เบื้องต้นต้องดำเนินการตาม
ระเบียบ กระผมขอความกรุณาจากสภาร่วมกันพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เบื้องต้นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ตามที่หัวหน้าฝ่ายการโยธา กล่าว หมู่ 7

อยู่ในพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เราจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ควรจะทำในพื้นที่ที่สามารถทำได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย ครับ 

นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 โครงการดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7  

ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว กระผมเสนอว่าควรดำเนินการพิจารณา 
ตามระเบียบวาระการประชุมครับ ในส่วนพื้นที่ความเสียหายที่ได้ทำการสำรวจไปแล้ว
นั้น สามารถเสนอญัตติเพื่อพิจารณาในการประชุมสภาสมัยสามัญฯ ครั้งต่อไปไดค้รับ 

 
 
 



๗ 
 

ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านค่ะ ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ถนนที่ได้รับความเสียหายในตำบล 

ศรีวิชัย ทั ้ง 2 เขต ทุกหมู่บ้าน แต่ในวันนี้มีการเสนอญัตติเข้ามาเพียง 2 หมู่บ้าน  
เขต 1 หมู ่ 10 หมู ่ 11 หมู ่ 6 หมู ่ 12 และเขต 2 อีกหลายหมู่บ้านก็ได้รับความ
เสียหายเช่นกัน อีกทั้งพื้นที่ความเสียหายไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนฯ สามารถดำเนินการ
แก้ไขได้ และชาวบ้านแจ้งว่าพื้นที่แก่งจาวไม่สามารถสัญจรได้และใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยว
พืชผลการเกษตรแล้ว ดิฉันจึงได้ทำหนังสือร้องทุกข์มายังเทศบาลฯเพื ่อขอความ
อนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนให้กบัชาวบ้าน และดิฉันต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ใหก้าร
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวบ้านอย่างรวดเร็วค่ะ และตามที่ท่านสมาชิกฯไดเ้สนอ
ให้มีการซ่อมแซมถนนเส้นแก่งจาวโดยใช้ดินลูกรังนั้น ดิฉันเห็นด้วยค่ะ การช่วยเหลือ
ควรดำเนินการให้ทั ่วถึงค่ะ เราเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน เราควรนำความ
เดือดร้อนความจำเป็น และความต้องการของประชาชนเป็นหลักในการดำเนินงาน 
ขอบคุณค่ะ 

นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 สมาชิกสภาฯทุกท่านได้อภิปรายพอสมควรแล้ว กระผมเสนอให้มกีารขอมติ 2 ประเดน็ 

คือ 1) ขอให้ผู้บริหารช้ีแจง หากหมู่ 7 ไม่สามารถดำเนินการโครงการนี้สามารถไปทำ
หมู่บ้านอื่นแทนได้หรือไม่ หากทำได้ขอให้มีการขอมติจากสภาฯครับ 

  2) หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ชะลอโครงการ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
 การดำเนินการในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น หากเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านครอบครองมา
 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 สามารถดำเนินการได้ครับ แต่ทั ้งนี้ก็ต้องดำเนินการให้ครบ 
 ตามกระบวนการครับ ตามที่ท่านสมาชิกฯสอบถามว่าหากไม่สามารถดำเนินการหมู่ 7 
 ได้ สามารถไปทำหมู่บ ้านอื ่นได้หร ือไม่ และหมู ่ 7 จ ุดใดที ่ทำได้หร ือทำไม่ได้  
 เชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงครับ 
นายวสันต์  ทะกาวิน เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา เจ้าหน้าที่ร่วมกับสมาชิกสภาฯดำเนินการสำรวจพื้นที่ความเสียหาย กองช่างได้สรุป  
(รก. ผอ.กองช่าง) ข้อมูลเบื้องต้น และออกแบบประมาณการเพื่อเสนอท่านนายกฯ พื้นที่ส่วนมากของ 
 หมู่ 7 เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติมที่ต้องซ่อมแซ่มคือ หมู่ 11, 
 12 เป็นหลุมเล็กน้อยสามารถนำดินลูกรังซ่อมแซมได้ และพื้นที ่ที ่เสียมากที่ต้อง
 ซ่อมแซม คือหมู่ 5 ข้างลำน้ำลี้ ข้างสะพานและทุ่งเหล่าบ้านห่างครับ กระผมได้รับ
 มอบหมายให้ทำการสำรวจพื้นที ่ความเสียหาย เขต 1 บางพื้นที่เกิดความเสียหาย 
 ไม่มากจะแก้ไขด้วยการนำดินลูกรังไปซ่อมแซมจึงไม่ได้ทำโครงการเสนอเข้ามาครับ 
นายไพรัตน์ ธนันชัย เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กระผมได้รับมอบหมายให้ทำการสำรวจพื้นที่ความเสียหาย เขต 2 ในระหว่างที่ทำ
 การสำรวจนั้น มีโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกและมีการปรับเกลี่ยพื้นที่ตรงนั้น  
 ซึ ่งอาจจะทำให้ซ้ำซ้อนได้ จ ึงต้องรอให้การดำเนินการในส่วนนั ้นเสร็จสิ ้นก่อน  
 ซึ ่งโครงการดังกล่าวนั ้นยังไม่ได้ทำการตรวจรับเนื ่องจากคณะกรรมการตรวจรับ  
 โอนย้าย ตอนนี้อยู ่ระหว่างการแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจรับ และผู ้ร ับจ้างได้ทำ
 หนังสือส่งมอบงานมาแล้วในครั้งแรก แต่ด้วยการตรวจรับครั้งแรกมีปัญหา จึงได้แจ้ง 
 



๘ 
 

 ผู้รับจ้างให้กำหนดจุดงานให้ชัดเจน เพื่อทำการตรวจรับงาน เนื่องจากในสัญญาจ้าง
 ระบุว่า หินคลุกจะต้องนำมาส่ง ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย แต่ผู้รับจ้างนำหินคลุกไปลง
 ในพื้นที่ทำงาน ซึ่งเป็นการยากในการตรวจรับงาน ณ ตอนนี้ผู้รับจ้างได้แจ้งกำหนดจุด 
 งานมาแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือส่งมอบงานเข้ามาครับ การสำรวจของเขต 2 เสร็จสิ้นแลว้ 
 อยู ่ระหว่างการจัดทำเพื ่อเสนอท่านนายกฯ แต่ด้วยตอนนี ้กองช่างมีภาระงาน
 ค่อนข้างมาก เนื่องจากมีข้าราชการเพียง 2 คน และมีโครงการเร่งด่วนเข้ามา จึงทำให้
 การทำงานในส่วนนี้ล่าช้า ต้องขออภัยด้วยครับ กระผมจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 เพื่อนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป ขอบคุณครับ     
นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที่ช่างได้ช้ีแจงไปแล้วนั้น เขต 2 ยังไม่แล้วเสร็จ ได้ทำการสำรวจพื้นที่ความเสียหาย

ทุกหมู่บ้านแล้ว ในวันน้ีจะดำเนินการเพียงแค่หมู่ 5 และหมู่ 7 กระผมไม่เห็นด้วยครับ
ทุกหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนต้องการการแก้ไขเช่นกัน กระผมเกรงว่าเกิดปัญหา
ตามมาได้ครับ 

นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ในการพิจารณาญัตติฯนี้ กระผมไม่อยากให้ชะลอโครงการ ควรพิจารณาให้แล้วเสร็จ 

เมื่อได้ดำเนินการไปแล้ว 2 หมู่บ้านก็จะเหลืออีก 11 หมู่บ้าน ดำเนินการตามลำดับ 
จะทำให้แต่ละหมู่บ้านทยอยได้รับการแก้ไขครับ ความเดือดร้อน ความจำเป็นเร่งด่วน 
แต่ละหมู่บ้านไม่เท่ากันครับ 

ว่าท่ีร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านค่ะ ประเด็นนี้ค่อนข้างยืดเยื้อ ดิฉันเสนอให้ขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในการ

พิจารณาโครงการหรือจะชะลอโครงการค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ประเด็นนี้ค่อนข้างยืดเยื้อ กระผมเสนอให้ชะลอโครงการครับ 
นายสีคำ  พ่อแจ้ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ประเด็นนี้กระผมมองว่าถ้าเราไม่เริ่มก็จะไม่ได้ดำเนินการครับ หลายพื้นที่ได้รับความ

เสียหายจริง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจริง กระผมฝากสมาชิกทุกท่านพิจารณา
ด้วยครับ 

นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามกฎหมายถ้ามีการสัญจรหรือมีการครอบครองมากกว่า 10 ปีแล้ว สามารถทำได้ 

ถ้าทำตามระเบียบ กฎหมาย ก็อาจจะทำให้การทำงานค่อนข้างยากพอสมควร  
ตามที่ท่านได้เสนอเรื ่องเข้ามานั ้น ล้วนแต่เพื ่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ชาวบ้าน ในการดำเนินการนั้นสามารถทำได้หรือไม่ได้เจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบก็ต้อง
พิจารณาและทำตามระเบียบ กฎหมาย เช่นกันครับ เนื่องจากประเด็นนี้ยืดเยื้อมานาน
แล้วครับ กระผมเสนอให้พิจารณาให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเสียหายโดยใช้
ดินลูกรังสำหรับทุกหมู่บา้นที่ได้รับการสำรวจแล้ว และให้เสนอโครงการเข้าที่ประชุมใน
ครั้งต่อไปครับ 

นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกทุกท่านได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ในประเด็นนี้ นายตรีอนันต์ ขัดสาร  
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เขต 1 เสนอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเสียหาย 

โดยใช้ดินลูกรังสำหรับทุกหมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจแล้ว ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง  
2 ท่าน เชิญครับ 



๙ 
 

 
นายสีคำ  พ่อแจ้  กระผม   นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เป็นผู้รบัรอง คนที่ 1  
นายประเทือง ธิบดี  กระผม   นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  เป็นผู้รบัรอง คนที่ 2 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มีการเสนอเพิ่มเติม) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมตทิี่ประชุม 

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

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 8 เสียง 
 เห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเสียหายโดยใช้ดินลูกรังสำหรับ 

ทุกหมู่บ้านท่ีได้รับการสำรวจแล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุมการพิจารณาให้เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ญัตติที่ 32/2564) โครงการดินลูกรังพร้อมปรบัเกลีย่ 
 บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 345,700 บาท 

เห็นชอบ จำนวน 8 เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 



๑๐ 
 

ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 3 เสียง 
1)นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2)นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3)นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 8 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติการจา่ยขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ญัตติท่ี 32/2564) โครงการดินลูกรังพร้อมปรบัเกลี่ย  
 บ้านแม่ป้อก เหนือ หมู่ 5 และบา้นแม่จ๋อง หมู่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 345,700 บาท 

ท้ังนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบพระราชบญัญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 4.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ญัตต ิท ี ่  33/2564) โครงการจ ัดซ ื ้อรถบรรทุก (ด ี เซล) แบบดับเบ ิ ้ลแค็บ  
จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 854,000 บาท 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่านและประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ กระผมขอเสนอญัตติอนุมัตจิ่าย

ขาดเง ินสะสม โครงการจัดซื ้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 
งบประมาณตั้งไว้ 854,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในภารกิจงาน
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้การปฏิบัติงานราชการเกิดความคล่องตัว เนื่องจากรถ
ส่วนกลางที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน งบประมาณ
ตั้งไว้ 854,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

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

 แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป 
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  854,000 บาท  (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 การจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
 โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)    พ.ศ. 2561 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 



๑๑ 
 

 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินซึง่
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือกิจการที ่จ ัดทำเพื ่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
ทั้งนี ้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือตามที่กฎหมาย
กำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงนิสะสมแลว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดำเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89   

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

เห็นชอบ จำนวน – เสียง 
- 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 11 เสียง 

1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

10) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติงดออกสียง ด้วยจำนวน 11 เสยีง 
 ในการพ ิจารณาจ ่ายขาดเง ิ นสะสมประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.  2565  

(ญัตติที ่ 33/2564) โครงการจัดซื ้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ ้ลแค็บ  
จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 854,000 บาท 

 
 
 
 



๑๒ 
 

 4.3 ญัตติพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ญัตติที่ 34/2564) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลัง

คนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 715,000 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่านและประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ กระผมขอเสนอญัตติอนุมัติ

จ่ายขาดเงินสะสม โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 715,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) เพื่อให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใช้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงานที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล และให้การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลัง
ระบาดอยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 
จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 715,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้

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

 แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน  
(2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ 
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป 
(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  715,000 บาท  (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  การจัดซื ้อครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการร ับเง ิน การเบิกจ ่ายเงิน  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิม่พูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่
กฎหมายกำหนด  

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

  (3) เมื ่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้อง
ดำเน ินการก ่อหนี ้ผ ูกพ ันให ้ เสร ็จส ิ ้นภายในระยะเวลาไม ่ เก ินหนึ ่ งป ีถ ัด ไป  
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 



๑๓ 
 

  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89   

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมสนับสนุนและเห็นด้วยในญัตตินี้ เนื่องจากรถยนต์สำนักงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ

และการจัดซื้อรถคันนี้จะเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านโดยตรง สามารถบริการผู้สูงอายุ
หรือผู้พิการที่ไม่มีญาติคอยดูแล ที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาล 
ในการเดินทางไปโรงพยาบาล และเพื่อให้กองสาธารณสุขฯ ใช้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
งานและเพื ่อให้การปฏิบ ัติงานเกิดความคล่องต ัวมากยิ ่งขึ ้น เนื ่องจากช่วงนี้ 
มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นวงกว้าง  
และกระผมขอเพิ ่มเติมในส่วนของหลังคารถและมีเบาะนั ่ง 2 แถว ด้านหลัง  
เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และติดป้ายเทศบาลตำบลศรวิีชัยบริการประชาชน ครับ 

นายสีคำ พ่อแจ้ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมสนับสนุนและเห็นด้วยในญัตตินี้ ทุกวันนี้กระผมเห็นว่ากองสาธารณสุขทำงาน

อย่างทุ่มเท  เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
และต้องบริการรับส่งผู้ป่วย รถยนต์สำนักงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ตามที่ท่านสท.ตรอีนันต์ ขัดสาร เสนอมานั้น ประเด็นนีก้ระผมเรียนเชิญท่านนายกฯ 
ประธานสภาฯ ช้ีแจงครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมเห็นด้วย 

ตามที่ท่านสมาชิกเสนอมาเป็นรถที่มีหลังคา หากสภามีความเห็นชอบให้ดำเนินการ
เพิ ่มเติมเพื ่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน กระผมจะดำเนินการตามที่ท่านสมาชิก  
ได้เสนอมา และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอให้สภาพิจารณาเพิ่มเติม
ครับ 

ว่าท่ี ร.ต.กมล อินแฝง เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
เลขานุการสภาฯ กระผมขออนุญาตนำเรียนชี ้แจงเรื ่องรถรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลัง

คนขับ (Cab) ตามที่ท่านสท.ตรีอนันต์ ขัดสาร ได้เสนอเพิ่มเติมนั้น ซึ่งรถคันน้ีสามารถ 
 ใช้บริการประชาชนทั้งในส่วนงานสวัสดิการและงานสาธารณสุข เช่น บริการประชาชน

ทั่วไป,ผู้สูงอายุ ในการเดินทางไปอบรม การเดินทางไปราชการ เป็นต้น ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563
กำหนดว่าหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน มีให้เลือก 2 แบบ คือ  
- หลังคาอลูมิเนียม ราคา 17,300 บาท  
- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ราคา 32,400 บาท  

 นำเรียนที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
 
 



๑๔ 
 

ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านค่ะ ในการจัดซื ้อรถเพื ่อใช้ในงานควบคุมโรคโควิด -19 ดิฉันเห็นด้วยค่ะ 

เนื่องจากทุกวันนี้ใช้รถกู้ชีพ (EMS) ในการบริการรับส่งผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงโรคโควดิ-
19 ในการเดินทางไปตรวจหรือรักษาโรคที่โรงพยาบาล และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็
ต้องนำรถและอุปกรณ์ต่างๆ มาทำความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค หากมีการแจ้งเหตุด่วน
เข้ามาก็จะทำให้ไม่สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที ทำให้เกิดความล่าช้า และรถกู้ชีพ 
(EMS) มีเพียง 1 คัน จึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานค่ะ และดิฉันเห็นด้วยให้ทำการ
ติดตั้งหลังคาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้หลายด้านค่ะ 

นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอเสนอให้ติดตั้งหลังคา แบบที่สอง คือแบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กครับ 
 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  
 ด้วยเหตุผลและความจำเป็นตามที่ได้กล่าวมาทั ้งหมด กระผมเสนอที่ประชุมให้มี 

การติดตั ้งหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  
ตามที่ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ เป็นเงิน 32,400 บาท ครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ญัตติที่ 34/2564) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 

(Cab) จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 715,000 บาท พร้อมติดตั้งหลังคารถบรรทุก 
ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เป็นเงิน 32,400 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 747,400 บาท 

 เห็นชอบ จำนวน 5 เสียง 
 1) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 2) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 3) นายสีคำ   พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 4) นายธนา   คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 5) นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
  - 
 งดออกเสียง จำนวน 6 เสียง 
 1) นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 3) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 4) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 5) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 6) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 5 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติให้การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  



๑๕ 
 

 (ญัตติที่ 34/2564) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 715,000 บาท พร้อมติดตั้งหลังคา
รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เป็นเงิน 32,400 
บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 747,400 บาท 

 4.4 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 (ญัตติท่ี 35/2564) เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

 เป็นเงิน 32,040 บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ซ่อมแซมและปรับปรุงบริเวณชั้น 2 อาคารตึกผู้ป่วย

นอกเดิมหรือ UPC ในโรงพยาบาลลี้(เก่า) จำนวน 17,240 บาท 
 -เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อครุภัณฑ์ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย  

หรืออาคาร 10 เตียงเดิม จำนวน 14,800 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่านและประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ กระผมขอเสนอญตัติขออนมุตัิ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 โอนลด  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง งบประมาณตั้งไว้ 216,000 
บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)   

 ขอโอนลด     จำนวน  32,040 บาท 
 รวมขอโอนลดท้ังสิ้น    จำนวน  32,040 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน        

สาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และ
ครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 32,040 บาท (สามหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ 

  1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ซ่อมแซมและปรับปรุงบริเวณชั้น 2 อาคารตึก
ผ ู ้ป ่วยนอกเดิมหรือ UPC ในโรงพยาบาลลี ้ (เก ่า) เพื ่อเป ็นศูนย์พักคอยชุมชน 
(Community Isolation) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ดังนี้ 

  1.1 เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ (แท่งกราวน์ 
เบรกเกอร์และสายไฟ) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,250 บาท  เป็นเงิน 6,500 บาท  

  1.2 ไฟฉุกเฉิน จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 1,590 บาท เป็นเงิน 9,540 บาท 
  1.3 เต้ารับไฟฟ้า  จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 200 บาท  เป็นเงิน 1,200 บาท 
 รวมเป็นเงิน  17,240 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยหรือ

อาคาร 10 เตียงเดิม เพื่อเป็นศูนย์พักคอยชุมชน (Community Isolation)  อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน ดังนี้  
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  2.1 พัดลมดูดอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน      

3,600 บาท  
  2.2 เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ (แท่งกราวน์ 

เบรกเกอร์และสายไฟ) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,250 บาท  เป็นเงิน 3,250 บาท 
  2.3 ไฟฉุกเฉิน จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 1,590 บาท เป็นเงิน 7,950 บาท 
 รวมเป็นเงิน  14,800 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้น จำนวน 32,040 บาท  
เนื ่องจากมีงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการโอนลด และการโอนไปตั ้งจ ่าย  

รายการใหม่  เพื่อเป็นการบริการสาธารณะอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรให้ดีข้ึน 

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

นายสงัด ชัยแสน เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ Community Isolation หรือ CI คือ การกักตัวในชุมชน ตามมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิด 
(รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ด้วยระบบชุมชน ซึ่งใช้ในพื้นที่ที่เตียงเต็ม หมายความว่า ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในชุมชนจะได้รับ

การดูแลเสมือนอยู่โรงพยาบาล เพียงแต่เปลี่ยนสถานที่ และมีแพทย์ดูแล มีอุปกรณ์ ยา 
อาหารต่างๆ ให้ครบ โดยอำเภอลี้จัดต้ัง CI ณ โรงพยาบาลลี้เก่า โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้และโรงพยาบาลลี้ ในการจัดทำ 
Community Isolation เพื่อเป็นสถานที่สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด จากการประชุม
หารือจึงได้ข้อสรุปว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์และ  
ตามข้อตกลงในที่ประชุมครั ้งนั ้น เทศบาลตำบลศรีวิชัยจะต้องจ ัดซื ้อครุภัณฑ์ 
เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยดังกล่าวตามญัตติที่ได้เสนอต่อที่ประชุมค่ะ 

นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มีการเสนอเพิ่มเติม) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ญัตติที่ 35/2564) เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 32,040 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ครุภัณฑ์ซ่อมแซมและปรับปรงุบรเิวณช้ัน 2 อาคารตึกผู้ป่วยนอก
เดิมหรือ UPC ในโรงพยาบาลลี้(เก่า) จำนวน 17,240 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ครุภัณฑ์ซ่อมแซมและปรับปรงุอาคารแพทย์แผนไทยหรืออาคาร 
10 เตียงเดิม จำนวน 14,800 บาท  
เห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
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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) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) 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 9 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ญัตติท่ี 35/2564) เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 32,040 บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ซ่อมแซมและปรับปรุงบริเวณชั้น 2 อาคารตึกผู้ป่วย

นอกเดิมหรือ UPC ในโรงพยาบาลลี้(เก่า) จำนวน 17,240 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยหรือ

อาคาร 10 เตียงเดิม จำนวน 14,800 บาท 

 4.5 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ญัตติท่ี 36/2564) เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 11,500 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
  -โต๊ะทำงาน   งบประมาณตั้งไว้   7,000 บาท 
  -เก้าอ้ี          งบประมาณตั้งไว้   4,500 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่านและประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ กระผมขอเสนอญตัติขออนมุตัิ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน        
(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง งบประมาณตั้งไว้ 78,000 บาท (เจ็ดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน)   

 ขอโอนลด     จำนวน  11,500 บาท 
 รวมขอโอนลดท้ังสิ้น    จำนวน  11,500 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบร ิหารงานคลัง งบลงท ุน หมวดค่าคร ุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 
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  เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื ่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำหรับพนักงานในสังกัดกองคลังเทศบาลตำบลศรีวิชัย รายละเอียดดังนี้ 

  1. โต๊ะทำงาน  งบประมาณตั้งไว้ 7,000 บาท  
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหลก็ ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆ ละ 7,000 บาท  

รวมเป็นเงิน 7,000 บาท มีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
  - ขนาด 154 x 78 x 75  เซนติเมตร   
  - มี 7 ลิ้นชัก ผิวหน้าโต๊ะเป็น PVC พร้อมกระจก 
  2. เก้าอี้  งบประมาณตั้งไว้ 13,500 บาท  

  - เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเก้าอี ้ระดับผู ้บริหาร (พนักพิงสูง) จำนวน 1 ตัว ๆ ละ  
4,500 บาท  รวมเป็นเงิน 4,500 บาท  มีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้  

  - ขนาด 64 x 72 x 118-119 เซนติเมตร  
  - เก้าอี้มีพนักพิงทรงสูง ที่นั่งและที่พิงทำจากฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ที่พักแขนเหล็ก    

ชุบโครเมี่ยม บุด้วย pvc หนาสีดำ  
  - เก้าอี้สามารถปรับระดับสูง – ต่ำด้วยระบบไฮครอลิค  
  - ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉกเป็นหล็กชุบโครเมี่ยม 
  รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้น  จำนวน 11,500 บาท 
  เนื ่องจากมีงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการโอนลด และการโอนไปตั ้งจ่าย  

รายการใหม่   เพื่อเป็นการบริการสาธารณะอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรให้ดีข้ึน 

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

นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มีการเสนอเพิ่มเติม) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ญัตติที่ 36/2564) เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 11,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
  -โต๊ะทำงาน   งบประมาณตั้งไว้   7,000 บาท 
  -เก้าอี้          งบประมาณตั้งไว้   4,500 บาท 
เห็นชอบ จำนวน 8 เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 



๑๙ 
 

ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 3 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
3) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 8 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ญัตติท่ี 36/2564) เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 11,500 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมมีเรื่องเสนอและอภิปราย 3 เรื่อง ดังนี้ครับ 

 1) ขอเสนอญัตติด่วน เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโครงการกำจัดขยะอย่างถูกวิธแีละ
ปลอดภัย เนื่องจากปัญหาขยะในตำบลศรีวิชัยเป็นปัญหาที่สำคัญ โดยเฉพาะปัญหา
เรื่องสถานที่กำจัดขยะ มีการร้องเรียนมาตลอดครับ เช่น บ่อขยะหมู่ 6 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า
ต้นน้ำ และในอนาคตก็จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษตามมาอย่างหลีกเลี ่ยงไม่ได้ครับ  
ดังนั ้นในวันนี ้เราจะต้องเริ ่มต้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาตั ้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไปครับ  
และตามที ่กระผมได้ไปศึกษาดูงานร่วมกับงานสาธารณสุขฯและคณะผู้บริหาร  
ณ เทศบาลครึ่ง เทศบาลตำบลเชียงของ และเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มีโรงงานคัดแยกขยะ บริหารจัดการโดย
เอกชน และเทศบาลเป็นผู้ควบคุม คัดแยกขยะออกมาอย่างชัดเจน นำไปต่อยอดเป็น
ปุ ๋ย หรือจำหน่าย และขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วก็จะทำการฝังกลบอย่างถูกวิธี  
ในเบื้องต้นต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ส่วนกลางอย่างน้อยประมาณหนึ่งร้อยไรขึ่้นไป 
ในการนี้กระผมจึงขอความเห็นชอบจากสภาในการดำเนินการจดัหาสถานที่ที่เหมาะสม  
โดยการขอใช้พื ้นที ่ป ่าเสื ่อมโทรม หรือป่าชุมชน ในตำบลศรีวิชัย และแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื ่อดำเนินงานต่อไปครับ ในส่วนโรงงานกำจัดขยะนั้นเทศบาล
จะต้องทำเรื่องขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต่อไปครับ 
 2) เรื่อง โครงการหินคลุก มีหลายหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และเขต 2 ให้เสนอ
เรื่องเข้ามาเพื่อดำเนินการพร้อมกันทั้งหมดครับ 
 3) สอบถามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
 4) สอบถามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการถนนบดอัด เส้นทางบ้านใหม่สวรรค์ 
หมู่ 11 ถึงบ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 

นายสงัด ชัยแสน เรียนเชิญท่านายกฯช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 



๒๐ 
 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
 ขออนุญาตช้ีแจงประเด็น ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอและสอบถามครับ 

1) ตามที่ท่านสมาชิกได้สนอเรื่องการกำจัดขยะนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลทีต่้อง
ดำเนินการครับ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
มาตรา 50 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ 
(2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่
ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถ่ิน 
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที ่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื ่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
กระผมขอนำเรียนที่ประชุมสภา เพื่อพิจารณาหารือในการจัดเตรียมสถานที่ในการ
กำจัดมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูล เนื ้อที่ประมาณ 100 ไร่ เพื ่อการบริหารจัดการขยะ 
อย่างเป็นระบบจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำ  
ในเขตเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ฯ มาตรา 50 (3) และ (4) ซึ่งสถานที่ที่
คาดว่าจะสามารถทำได้คือข้างเทศบาลตำบลศรีวิชัย และพื้นที ่หมู ่ 5 หากสภาให้ 
ความเห็นชอบก็จะดำเนินการตามระเบียบต่อไปครับ 
2) เร ื ่อง โครงการห ินคลุก บางหม ู ่บ ้านก ็ย ังไม่ได ้ดำเน ินการซ่อมแซมถนน  
ถ้าหากมีงบประมาณเข้ามาก็จะดำเนินการซ่อมแซมให้ครบครับ 
 3) โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 อยู่ในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ทำ
สัญญาแล้ว 
 4) โครงการถนนบดอัด เส้นทางบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ถึงบ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4  
เช่นเดียวกับโครงการดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 และบ้านแม่
จ๋อง หมู่ 7 โครงการนี้สภาได้มีการอนุมัติเห็นชอบให้ดำเนินการและได้มีการรับรอง
รายงานการประชุมไปแล้วนั ้น แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื ่องจากเกรงว่าจะมีพื้นที่  
 



๒๑ 
 

บางส่วนเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนฯ จึงทำให้การดำเนินการเกิดความกังวลเกรงว่าจะถูก
ร้องเรียนนั ้น แต่ด้วยพื ้นที ่มีการครอบครองทำกินมายาวนานก่อนปี พ.ศ.2541  
และบางพื ้นที ่ม ีเอกสารสิทธิ ์ นำเร ียนท่านประธานสภาฯ  หากเราดำเนินการ 
เพื่อประโยชน์ของประชาชน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ทำด้วยความตั้งใจ 
และเจตนาที่ดี กระผมคิดว่าน่าจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีในการทำงานได้ครับ 

นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอขอบคุณท่านนายกฯที่ได้ชี ้แจงประเด็นที ่ประผมได้สอบถามครับ เส้นทางบ้าน 

ใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ถึงบ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 นี้ มีมายาวนานเป็นร้อยปีครับ ตั้งแต่สมัย
ปู่ยาตายยายแล้วครับ กระผมขอฝากถึงผู้ที่จะร้องเรียน หากร้องเรียนเรื่องการทจุริต 
หรือการประพฤติมิชอบเพื่อความถูกต้องนั้นกระผมสนับสนุนครับ แต่หากร้องเรียน 
เพื่อขัดขวางการทำงาน ขัดขวางการพัฒนา ขัดขวางความเจริญ กระผมขอความกรุณา
เห็นใจชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อนด้วย ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มีการเสนอเพิ่มเติม) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

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

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 5 เสียง 
 เห็นชอบในหลักการ ให้ดำเนินการจัดหาสถานท่ีเพ่ือกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เรื่องโครงการหินคลุก กระผมเสนอให้ขอมติความเห็นชอบจากสภา หากมีงบประมาณ

เข้ามามาเพียงพอให้ทางฝา่ยบรหิารดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ทั่วถึงและครอบคลุมครับ 
 
 
 



๒๒ 
 

 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มีการเสนอเพิ่มเติม) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 ให้ความเห็นชอบในหลักการ  ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการสัญจร

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

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 8 เสียง 
 เห็นชอบในหลักการ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื ่องการสัญจร 

แก่ประชาชน โครงการหินคลุกให้ท่ัวถึงและครอบคลุม 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิ เชิญครบั  
ประธานสภาฯ     
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมได้รับแจ้งจากตู้ยามบ้านปาง ขอความอนุเคราะห์กรวยจราจร จำนวน 6 กรวย

เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านจราจรครับ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมได้รับแจ้งจากชาวบ้าน เรื่องป้ายหยุดที่ใช้ในงานจราจร ไฟไซเรนเสีย ขอให้ทำ

การซ่อมแซมด้วยครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกที ่ช ่วยเป็นหูเป็นตา ร่วมดูแลครับ กระผมจะมอบหมาย  
เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการจัดซื้อกรวยจราจร 
ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลครับ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 



๒๓ 
 

     
 

            (ลงช่ือ)           สงัด   ชัยแสน 
(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…17 ธันวาคม 2564……  
 
 
 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 

 


