
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันที่ 27 ธันวาคม 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. นายธนา           คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
10. นายประเทือง      ธิบด ี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
11. นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
12. นายนิวัตร์   กันทะนัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
13. ว่าที่ร้อยตรีกมล  อินแฝง   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน   -   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน  22  คน 
 

1. นายวิเชียร        วิชาเถิน   นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
2. นางสุทธินี       ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
3. นายปาลีวัฒน์     เมายศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
4. นายสมนึก  แก้วประเทศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
5. นายผ่อน  ทะนุชิด   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
6. นางสาวพริม้เพรา  วรรณภิละ  หัวหน้าสำนักปลัด 

      (รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย) 
7. นางสกลุนา       ทองพฤกษ์  ผู้อำนวยการกองคลงั 
8. นายวสันต์           ทะกาวิน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง) 
9. นางสาวศิริพร   รังสิยารมณ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
10. นางสาวเบญจมาศ   วงศ์ต๊ะ   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดกิารและสงัคม) 
11. นายไพรัตน์          ธนันชัย   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 
12. สิบเอกนรินทร ์ เข่ือนควบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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13. ว่าที่ร้อยตรี สริเดช สิทธิเดช   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
14. นางสาวอกนิษฐ ์  ตุ้ยแพร ่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
15. นายทวีชัย   ชาวยา   พนักงานจ้างตามภารกจิ 
16. นางสาวศิรินภา  เข่ือนควบ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
17. นางสาวณัฐธิดา       อินมา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
18. นางสาวปาริฉัตร       สมมา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
19. นางสาวชริศรา  มณีแก้ว   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
20. นายนิวัฒน์   ปันปะละ  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
21. นายนครินทร ์  หม่องคำ   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
22. ว่าที่รต.หญิง บุษญารัตน์ ขาวเถิน   พนักงานจ้างเหมาบริการ  

เปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

ว่าท่ีร้อยตรี กมล อินแฝง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ วันนี้ เป ็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 คร ั ้งที ่  3
 ประจำปี พ.ศ.2564 ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่าน
 ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

ระเบียบวาระที่  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายสงัด  ชัยแสน กระผมในนามสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ยินดีต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ประธานสภาฯ ศรีวิชัย เขต 2 คนใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้ง
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทน
 ตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 อาศัยอำนาจตามความใน
 มาตรา ๑๗  และมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรอื
 ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๗๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ว ่าด ้วยการเล ือกต ั ้ งสมาชิกสภาท้องถ ิ ่นหร ือผ ู ้บร ิหารท้องถ ิ ่น พ.ศ. ๒๕๖ 2 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน ดังนี้ นายนิวัตร์ 
 กันทะนัน เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม  
 พ.ศ.2564  
  เพ ื ่อให ้ เป ็นไปตามพระราชบัญญัต ิเทศบาล พ.ศ.2496 แก ้ไขเพิ ่มเติมถึง
 ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 17 กล่าวว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล
 ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล ลำดับต่อไปเรียนเชิญ นายนิวัตร์  กันทะนัน  
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย กล่าวปฏิญาณตนครับ 
นายนิวัตร์  กันทะนัน เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผม นายนิวัตร์ กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ปฏิญาณตนว่า 
 จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต
 และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถ่ิน 
นายสงัด  ชัยแสน นายนิวัตร์ กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ปฏิญาณตนเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
ประธานสภาฯ ลำดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 ครับ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  
 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม

สภาฯ หรือไม่ครับ  
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านค่ะ ดิฉันขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 22,23,24 และ 26 ข้อความเดิม 

มติที่ประชุม ที่รับทราบ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) 
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความ

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 - ด้วยมติเห็นชอบ 11 เสียง  
 - ไม่เห็นชอบ         -  เสียง  
 - งดออกเสียง       1 ท่าน (นายสงัด ชัยแสน) 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามเชิญครับ  
ประธานสภา (-ไม่มี-) 
 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (ญัตติที่ 37/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านปาง 
 หมู่ท่ี 1 งบประมาณตั้งไว้ 59,200 บาท   
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื ่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน งบประมาณตั้งไว้ 59,200 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาท
ถ้วน) เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นจากกรณีสาธารณภัยฝนตก
หนักที่ผ่านมา ทำให้ผิวถนนเกิดการชำรุดเสียหาย ส่งผลให้การสัญจรและการขนส่ ง
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความความลำบาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
รายละเอียดดังนี้   
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 3 ช่วง  
 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด)  ได้แก่  
 ช่วงที่ 1  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 

0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. 
 ช่วงที่ 2  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 580.00 ม. หนาเฉลี่ย 

0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,740.00 ตร.ม. 
 ช่วงที ่ 3  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 

0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. 
  รวมระยะทางดำเนินการ ยาว 780.00 ม. หร ือพื ้นที ่ผ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 

2,340.00 ตร.ม.  
  งบประมาณตั้งไว้ 59,200 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
และท ี ่แก ้ไขเพิ ่มเต ิม (ฉบ ับท ี ่  4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เง ินสะสม ข ้อ 89  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
 (1) ให ้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั ้งนี ้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
หรือตามที่กฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ 
กันไว้อ ีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายใน 
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) 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   

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมฝากถึงกองช่าง ให้ดูแลควบคุมคุณภาพและปริมาณของดินลูกรังที่ใช้ในโครงการ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ครับ 
 
 
 



๕ 
 

ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านค่ะ ในคราวการประชุมครั้งที่แล้วสภาได้มีการอนุมัติโครงการดินลูกรังพร้อม 
 ปรับเกลี ่ย บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู ่ 5 และบ้านแม่จ๋อง หมู ่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 

345,700 บาท และโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) จำนวน 1 คัน ที่ใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อมเพื ่อใช้บริการ
ประชาชนนั้น ดิฉันจึงขอสอบถามถึงสถานะการเงิน และจำนวนเงินสะสมคงเหลือ 
ที่สามารถใช้จ่ายได้จริงคงเหลือจำนวนเท่าใดค่ะ เนื่องจากโครงการที่ผู้บริหารได้เสนอ
ญัตติเข้ามาน้ันใช้งบประมาณมากพอสมควร เงินสะสมคงเหลือจะเพียงพอหรือไม่ค่ะ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญ ผู้อำนวยการกองคลังช้ีแจงครับ   
ประธานสภาฯ 
นางสกุลนา  ทองพฤกษ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ผอ.กองคลัง รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

ตามงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 ปรากฏยอด ตามรายละเอียดดังนี้
(1)เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวนเงิน      4,682,168.60 บาท 
(2)เงินสะสม          38,755,904.79 บาท 
    หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม         25,254,816.58 บาท 
     โอนหักค่าเสื่อมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         4,558,775.17 บาท 
         คงเหลือเงินสะสม           8,942,312.98 บาท 
     บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงป ี2564       2,410,700.88 บาท 
         คงเหลือเงินสะสมสุทธิ        11,353,013.86 บาท 

  ยอดเงินสะสมคงเหลือสุทธิ ณ 30 กันยายน 2564  
  จำนวนเงิน 11,353,013.86 บาท 

   เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 การรับเงิน  การเบิกจ ่ายเง ิน การฝากเง ิน การเก็บร ักษาเง ินและการตรวจเงิน 
 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 จนถึงฉบับปัจจุบัน(ฉบับที ่ 4 ) พ.ศ 2561 
 หมวดเงินสะสม ข้อ 89  

เงินสะสม    11,353,013.86 บาท 
 หัก เงินสมทบกองทุนสง่เสรมิกิจการเทศบาลรอ้ยละสิบ        239,947.88 บาท 
      สำรองจ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน         4,199,040.00 บาท 
      ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยร้อยละสิบ   
      ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น          5,335,000.00 บาท 
      โครงการทีผ่่านการอนุมัติจากสภาฯยังไม่ได้ดำเนินการ  1,060,700.00 บาท 
      คงเหลือเงินสะสมที่ใช้จ่ายได้จริง   518,328.98 บาท 
      คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้จริง  จำนวนเงิน     518,328.98 บาท 
 
 
 



๖ 
 

ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านค่ะ ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองคลังที่ได้ช้ีแจงค่ะ เงินสะสมคงเหลือที่สามารถ
 ใช้จ่ายได้จริง จำนวนเงิน 518,328.98 บาท  ซึ ่งเราจะใช้จำนวนเงินดังกล่าวนี้ 
 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงเงินสะสมคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้จริงมเีพียง 

ห้าแสนกว่าบาท แต่ตามญัตติที ่ผ ู ้บริหารได้เสนอมานั ้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 
แปดแสนกว่าบาท และกระผมขอสอบถาม เงินสะสมคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายไดจ้ริง 
จำนวนเงิน 518,328.98 บาท นั้นได้หักงบประมาณโครงการดินลูกรังพร้อมปรับ
เกลี่ย บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 และโครงการจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน แล้วใช่หรือไม่ครับ 

นางสกุลนา  ทองพฤกษ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ผอ.กองคลัง ทำการหักโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาฯและยังไม่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 หากจำนวนเงินไม่เพียงพอ สามารถปรับลดงบประมาณโครงการได้หรือไม่ครับ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงเงินสะสมคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้จริงมีเพียง 

ห้าแสนกว่าบาท แต่ตามญัตติที ่ผ ู ้บริหารได้เสนอมานั ้น รวมแล้วเป็นจำนวนเงิน 
870,002,700 บาท ตามที่ท่านสุรพล ดวงจิต สมาชิกสภาเทศบาล ได้กล่าวเมื่อ
สักครู่ว่าจำนวนเงินไม่เพียงพอ หากจำนวนเงินไม่เพียงพอ จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่
เราจะใช้งบประมาณส่วนอื ่นมาดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เพียงพอให้ครบทุก
โครงการครับ หากทำการปรับลดงบประมาณโครงการในญัตตินั้น กระผมเกรงว่าจะ
เป็นการยุ่งยากและล่าช้า เนื่องจากช่างต้องทำการแก้ไขแบบแปลนและประมาณการ
ใหม่ครับ กระผมขอหารือประเด็นนี้ครับ 

นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที่ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงเงินสะสมคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้จริงมเีพียง 

ห้าแสนกว่าบาท และตามที่ท่านตรีอนันต์ ขัดสาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้อภิปรายไป
เมื่อสักครู่ว่าญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมานั้น เป็นจำนวนเงินแปดแสนกว่าบาท ฉะนั้นจึง
เป็นจำนวนเงินที่มากเกินกว่าเงินสะสมคงเหลอืที่สามารถใช้จ่ายได้จริง กระผมขอหารอื
ว่าญัตติที่ได้เสนอมานี้ใช้งบประมาณในเทศบัญญัติฯได้หรือไม่ครับ โดยทำการพิจารณา
ดำเนินการทีละญัตติ ตามงบประมาณที่ได้รับจริง หรือจะปรับลดงบประมาณโครงการ
ในญัตติ แต่การปรับลดงบประมาณนั้นเกรงว่าจะเป็นการยุ่งยากพอสมควรครับ 

นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เงินสะสมคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้จริงมีเพียงห้าแสนกว่าบาท จำนวนเงินโครงการ

ต่างๆที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมานั้นมากเกินกว่าจำนวนเงินสะสมคงเหลือที่สามารถใช้
จ่ายได้จริง กระผมได้เสนอให้ทำการปรับลดงบประมาณโครงการในญัตตินั้น แต่ท่าน
ตรีอนันต์ ขัดสาร เกรงว่าจะเป็นการยุ่งยากและล่าช้า เนื่องจากช่างต้องทำการแก้ไข
แบบแปลนและประมาณการใหม่  ด ั งน ั ้นกระผม เห ็นด ้วยตามท ี ่ท ่ านพ ุทธิ   
นะมา เสนอให้ใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติฯ ในการดำเนินการ เพื ่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบในหลายๆส่วนครับ 

 



๗ 
 

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

จริงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เช่น  
ถนนเส้นใดที่มีความจำเป็นในการเร่งดำเนินการแก้ไข พิจารณาตามความเสียหายค่ะ 

 
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ  จากการประชุมสภาครั ้งที ่แล้ว โครงการของ หมู ่ 5 และหมู่ 7 พื ้นที ่เขต 1 นั้น  

ได้รับการอนุมัติแล้ว เมื่อเขต 1 ได้รับการอนุมัติแล้ว ลำดับต่อไปควรพิจารณาพื้นที่  
เขต 2 เพื่อให้เกิดความเสมอภาคครับ 

นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่สมาชิกหลายๆท่านได้อภิปรายในประเด็นนี ้ ซึ่งก็ทราบดีว่าจำนวนเงินสะสม

คงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้จริงมีไม่เพียงพอในการดำเนินการตามญัตติที่ผู้บริหารได้
เสนอมา ดังนั้นกระผมขอเสนอให้ถอนญัตติที่ 37 – 43/2564 ในการประชมุครั้งนี้  
ให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ครับ  

นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เงินสะสมคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้จริงมีเพียงห้าแสนกว่าบาทนี้ ตัดโครงการของ 

หมู่ 5 และหมู่ 7 หรือยังครับ 
นางสกุลนา  ทองพฤกษ์ งบประมาณโครงการหมู่ 5 และหมู่ 7 อยู่ในส่วนโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาฯ 
ผอ.กองคลัง แล้วค่ะ 
นายนิวัตร์  กันทะนัน เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 หากงบประมาณมีจำนวนจำกัดควรพิจารณาตามลำดับความสำคัญ โดยดูจากปัญหา

ความเดือดร้อนครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
 การจ่ายขาดเงินสะสมที่ประชุมได้หารือหลายครั้งแล้ว ในส่วนงบประมาณมีเพียงพอใน

การดำเนินการครับ แต่หากท่านสมาชิกมีความกังวลเรื่องงบประมาณจะไม่เพียงพอ  
จะปรับลดงบประมาณให้พอดี หรือจะพิจารณาดำเนินการตามลำดับความสำคัญ 
กระผมก็เห็นด้วยตามที่ท่านสมาชิกเสนอมาครับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบครับ  กระผมขอเสนอให้พักการประชุมเพื่อ
หารือนอกรอบ 15 นาทีครับ 

นายสีคำ  พ่อแจ้ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอเสนอให้พักการประชุมเพื่อหารืออกรอบ 20 นาที ครับ 
นายสงัด  ชัยแสน  ตามที่สมาชิกและผู้บริหารได้หารือในประเด็นนี้มาพอสมควรแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป 
ประธานสภาฯ และตามที่ท่านนายกและท่านสมาชิกได้เสนอให้พักการประชุมเพื่อหารือนอกรอบนั้น 

ดังนั้นกระผมจึงขอพักการประชุม 25 นาทีครับ 
 

.....พักการประชุม 25 นาที... 

 
 
 



๘ 
 

นายสงัด  ชัยแสน หลังจากพักการประชุมเพื่อหารือนอกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลับเข้าสู่ประเด็นการ 
ประธานสภาฯ การประชุมการพิจารณาขออนุม ัต ิการจ่ายขาดเง ินสะสมประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 (ญัตติที่ 37/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรบัเกลีย่ 
บ้านปาง หมู ่ที ่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 59,200 บาท  ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื ่อง
เสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องนี ้เชิญครับ 

นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 จากการรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2564 ในคราวการ 

 
ประชุมสมัยที ่แล้ว หน้าที ่ 7 จะเห็นว่า รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงปี 2564   
จำนวน 2,410,700.88 บาท ซึ ่งในการใช้จ่ายงบประมาณนั ้นเราได้หาร ือกัน 
ในที่ประชุมว่าจะใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อจะไม่ให้ตกเป็นเงินสะสมเพราะ
เมื่องบประมาณดังกล่าวตกเป็นเงินสะสมแล้วเป็นเรื่องยากมากที่จะนำมาใช้ได้ครับ  
ผมจึงอยากสอบถามว่าเหตุใดงบประมาณ จำนวน  2,410,700.88 บาท ตกเป็นเงิน
สะสม ทั้งที่เดือนกันยายน 2564 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม 
สามารถเรียกประชุมได้ตลอดทั้งเดือน เมื่อมีงบประมาณเข้ามาเพิ่มเติมทำไมไม่กันเงิน
งบประมาณจำนวนน้ี เพราะมีหลายโครงการที่ต้องดำเนินการครับ กระผมขอเรียนถาม
ผู้บริหารว่าในช่วงปลายปีงบประมาณ 2564 มีงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามา เหตุใดไม่
แจ้งประธานสภานำเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมสภาเพื่อให้สภารับทราบและพิจารณา 
กันเงิน เพื่อไม่ให้งบประมาณดังกล่าวตกเป็นเงินสะสมครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
 2564 กองคลังแจ้งว่ามีงบประมาณเข้ามาและได้ทำการกันเงินโครงการก่อสร้างถนน
 คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9 และหมู่ 13 แล้ว และหลังจากนั้นไม่กี่วันกองคลังแจ้งว่าไมม่ี
 งบประมาณจำนวนดังกล่าว จึงได้ตัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 
 งบประมาณเหลือเก้าหมื ่นหกพันบาท จึงนำไปทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
 เสริมเหล็ก หมู่ 13  ผู้อำนวยการกองคลังคนเดิมแจ้งว่างบประมาณดังกลา่วซ้ำซ้อนกนั
 จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว งบประมาณที ่ตกเป็นเงินสะสมส่วนใหญ่เป็น 
 งบบุคลากรครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล   ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอเสนอให้ ระบุข้อความเพิ่มเติมในมติที่ประชุม ความว่า ทั้งนี้ให้ดำเนินการ

ตามระเบียบพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ ประเด็นนี้สมาชิกได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงนิสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ญัตติที ่
37/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านปาง หมู่ที่ 1 
งบประมาณตั้งไว้ 59,200 บาท   
 
 



๙ 
 

เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  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) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
- 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง
เห ็นชอบอนุม ัต ิการจ ่ายขาดเง ินสะสมประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ญัตติท่ี 37/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านปาง 
หมู ่ที ่  1 งบประมาณตั ้งไว้ 59,200 บาท ทั ้งนี ้ให้ดำเนินการตามระเบียบ
พระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 4.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ญัตติท่ี 38/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  

 บ้านแม่อีไฮ หมู่ท่ี 2 งบประมาณตั้งไว้ 167,900 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื ่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย 
อำเภอลี ้ จ ังหวัดลำพูน งบประมาณตั ้งไว้ 167,900 บาท (หนึ ่งแสนหกหมื่น 
เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถ่ินจากกรณี
สาธารณภัยฝนตกหนัก  ที่ผ่านมา ทำให้ผิวถนนเกิดการชำรุดเสียหาย ส่งผลให้การ
สัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความลำบาก ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน  รายละเอียดดังนี้   

 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 4 ช่วง  
 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด)  ได้แก่  
 ช่วงที่ 1  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 

0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. 



๑๐ 
 

 ช่วงที่ 2  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 940.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,820.00 ตร.ม. 

 ช่วงที่ 3  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 240.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. 

 ช่วงที่ 4  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 630.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,890.00 ตร.ม. 

  รวมระยะทางดำเนินการ ยาว 2,210.00 ม. หรือพื ้นที ่ผ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 
6,630.00 ตร.ม.  

  งบประมาณตั้งไว้ 167,900 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
ท ี ่ แก ้ ไขเพ ิ ่ ม เต ิม   (ฉบ ับท ี ่  4)  พ.ศ.  2561 หมวด 8 เง ินสะสม ข ้อ  89  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

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

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ 
กันไว้อ ีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายใน 
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) 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   

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

 การพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (ญัตติที่ 38/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  
 บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 167,900 บาท 
 เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 

1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 



๑๑ 
 

5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห ็นชอบอนุม ัต ิการจ ่ายขาดเง ินสะสมประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ญัตติท่ี 38/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  
 บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 167,900 บาท ทั้งนี้ให้ดำเนินการตาม

ระเบียบพระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 4.3 ญัตติพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ญัตติท่ี 39/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  

 บ้านห้วยบง หมู่ท่ี 3 งบประมาณ   ต้ังไว้ 105,200 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื ่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรบัเกลี่ย บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน งบประมาณตั้งไว้ 105,200 บาท (หนึ่งแสนห้าพันสองร้อย
บาทถ้วน) เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นจากกรณีสาธารณภัย  
ฝนตกหนักที ่ผ ่านมา ทำให้ผิวถนนเกิดการชำรุดเสียหาย ส่งผลให้การสัญจรและ 
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วย  ความลำบากประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน  รายละเอียดดังนี้   

 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 2 ช่วง  
 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด)  ได้แก่  
 ช่วงที่ 1  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนาเฉลี่ย 

0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 510.00 ตร.ม. 
 ช่วงที่ 2  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,215.00 ม. หนาเฉลี่ย 

0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,645.00 ตร.ม. 
  รวมระยะทางดำเนินการ ยาว 1,385.00 ม. หรือพื ้นที ่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

4,155.00 ตร.ม.  
  งบประมาณตั้งไว้ 105,200 บาท (หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 



๑๒ 
 

  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท ี ่แก้ไขเพ ิ ่มเต ิม  (ฉบ ับที ่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เง ินสะสม ข ้อ 89  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

  (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่
กฎหมายกำหนด  

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ 
กันไว้อ ีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายใน 
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) 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   

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

 การพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ญัตติที่ 39/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  
 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 งบประมาณ  ตั้งไว้ 105,200 บาท  

เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  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) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 



๑๓ 
 

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1)นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห ็นชอบอนุม ัติการจ ่ายขาดเง ินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ญัตติท่ี 39/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  
 บ้านห้วยบง หมู่ท่ี 3 งบประมาณ   ต้ังไว้ 105,200 บาท  
 ท้ังนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบพระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 4.4 ญัตติพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ญัตติท่ี 40/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  

 บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ท่ี 8 งบประมาณตั้งไว้ 116,300 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื ่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
 โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8  
ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน งบประมาณตั้งไว้ 116,300 บาท (หนึ่งแสนหนึง่
หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถ่ินจาก
กรณีสาธารณภัยฝนตกหนักที่ผ ่านมา ทำให้ผิวถนนเกิดการชำรุดเสียหาย ส่งผลให้  
การสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วย ความลำบากประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน  รายละเอียดดังนี้   

 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 2 ช่วง (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด)  ได้แก่  

 ช่วงที่ 1  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 650.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตร.ม. 

 ช่วงที่ 2  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 880.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตร.ม. 

  รวมระยะทางดำเนินการ ยาว 1,530.00 ม. หรือพื ้นที ่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,590.00 ตร.ม.  

  งบประมาณตั้งไว้ 116,300 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท ี ่แก้ไขเพ ิ ่มเต ิม  (ฉบ ับที ่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เง ินสะสม ข ้อ 89  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

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



๑๔ 
 

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ 
กันไว้อ ีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายใน 
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) 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   

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

 การพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ญัตติที่ 40/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  
 บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 116,300 บาท  

เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  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) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1)นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห ็นชอบอนุม ัติการจ ่ายขาดเง ินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ญัตติท่ี 40/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  
 บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ท่ี 8 งบประมาณตั้งไว้ 116,300 บาท  
 ท้ังนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบพระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
 
 
 



๑๕ 
 

 4.5 ญัตติพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ญัตติท่ี 41/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  

 บ้านศรีบุญเรือง หมู่ท่ี 9 งบประมาณตั้งไว้ 202,900 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื ่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี ่ย บ้านศรีบุญเรือง หมู ่ที ่ 9  
ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน งบประมาณตั้งไว้ 202,900 บาท (สองแสนสอง
พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ ่นจากกรณี  
สาธารณภัยฝนตกหนักที่ผ่านมา ทำให้ผิวถนนเกิดการชำรุดเสียหาย ส่งผลให้การสญัจร
และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วย  ความลำบากประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน  รายละเอียดดังนี้   

 เพื ่อจ ่ายเป็นค่าซ ่อมแซมถนนด้วยด ินล ูกร ังพร ้อมปรับเกล ี ่ย จำนวน 4 ช่วง  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด)  ได้แก่  

 ช่วงที่ 1  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม. 

 ช่วงที ่ 2  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 270.00 ตร.ม. 

 ช่วงที่ 3  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 220.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม. 

 ช่วงที่ 4  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,760.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,280.00 ตร.ม. 

  รวมระยะทางดำเนินการ ยาว 2,670.00 ม. หรือพื ้นที ่ผ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 
8,010.00 ตร.ม.  

  งบประมาณตั้งไว้ 202,900 บาท (สองแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท ี ่แก้ไขเพ ิ ่มเต ิม  (ฉบ ับที ่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เง ินสะสม ข ้อ 89  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

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

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

 
 



๑๖ 
 

 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ 
กันไว้อ ีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายใน 
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) 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   

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

 การพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ญัตติที่ 41/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  
 บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 งบประมาณตั้งไว้ 202,900 บาท  

เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  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) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1)นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห ็นชอบอนุม ัติการจ ่ายขาดเง ินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ญัตติท่ี 41/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  
 บ้านศรีบุญเรือง หมู่ท่ี 9 งบประมาณตั้งไว้ 202,900 บาท  
 ท้ังนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบพระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
 
 



๑๗ 
 

 4.6 ญัตติพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ญัตติท่ี 42/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  

 บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ท่ี 13 งบประมาณตั้งไว้ 28,800 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื ่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี ่ย บ้านบารมีศรีวิชัย หมู ่ที่ 13  
ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน งบประมาณตั้งไว้ 28,800 บาท (สองหมื่น 
แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถ่ินจากกรณี 
สาธารณภัยฝนตกหนักที่ผ่านมา ทำให้ผิวถนนเกิดการชำรุดเสียหาย ส่งผลให้การสญัจร
และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วย  ความลำบากประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน รายละเอียดดังนี้   

 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 2 ช่วง (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด)  ได้แก่  

 ช่วงที่ 1  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. 

 ช่วงที่ 2  ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. 

  รวมระยะทางดำเนินการ ยาว 380.00 ม. หรือพื ้นที ่ผ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,140.00 ตร.ม.  

  งบประมาณตั้งไว้  28,800 บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท ี ่แก้ไขเพ ิ ่มเต ิม  (ฉบ ับที ่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เง ินสะสม ข ้อ 89  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

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

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ 
กันไว้อ ีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายใน 
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 (4) 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   

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(ญัตติที่ 42/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  
 บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 งบประมาณตั้งไว้ 28,800 บาท 

เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  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) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1)นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห ็นชอบอนุม ัติการจ ่ายขาดเง ินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ญัตติท่ี 42/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  
 บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ท่ี 13 งบประมาณตั้งไว้ 28,800 บาท 
 ท้ังนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบพระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 4.7 ญัตติพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ญัตติท่ี 43/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  

 บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ท่ี 5 และบ้านแม่ป้อก หมู่ท่ี 6 งบประมาณตั้งไว้ 192,400 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื ่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี ่ย บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู ่ที ่ 5  
และบ้านแม่ป ้อก หมู ่ท ี ่  6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี ้ จ ังหวัดลำพูน งบประมาณ  
ตั้งไว้ 192,400 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนในท้องถ่ินจากกรณี สาธารณภัยฝนตกหนักที่ผ่านมา ทำให้ผิว
ถนนเกิดการชำรุดเสียหาย ส่งผลให้การสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
เป็นไปด้วยความลำบาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รายละเอียดดังนี้   

 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 6 จุด (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด) รวมปริมาณดินลูกรังทั้ง 6 จุด ไม่น้อยกว่า 
1,842.00 ลูกบาศก์เมตร ได้แก่  

 จุดที ่ 1  ฐานล่างกว้าง 5.00 ม. ผ ิวบนกว้าง 4.00 ม. ยาว 188.00 ม. หนา  
0.50 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 423.00 ลูกบาศก์เมตร 

 จุดที่ 2  กว้าง 3.50 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.30 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
126.00 ลูกบาศก์เมตร  

 จุดที่ 3  วางท่อ คสล.ศก. 1.00 ม. จำนวน 3 ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 25.00 ลบ.ม.  

 จุดที่ 4  กว้าง 3.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนา 0.30 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
360.00 ลูกบาศก์เมตร  

 จุดที่ 5  กว้าง 3.50 ม. ยาว 800.00 ม. หนา 0.20 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
560.00 ลูกบาศก์เมตร 

 จุดที่ 6  กว้าง 3.00 ม. ยาว 580.00 ม. หนา 0.20 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
348.00 ลูกบาศก์เมตร 

  งบประมาณตั้งไว้  192,400 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท ี ่แก้ไขเพ ิ ่มเต ิม  (ฉบ ับที ่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เง ินสะสม ข ้อ 89  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

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



๒๐ 
 

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ 
กันไว้อ ีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายใน 
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) 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  

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขออภิปรายเพิ่มเติม ญัตติที่ 43/2564 โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรัง

พร้อมปรับเกลี ่ย บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู ่ที ่ 5 และบ้านแม่ป้อก หมู ่ที ่ 6  ราษฎร  
ใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่บ้าน ทั้งหมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 10 และถนนเส้นทางหมู่ 4 
และหมู่ 11 ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปแล้วโครงการซ่อมแซมถนน 
ด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยได้รับการอนุมัติแล้วทั้งในคราวการประชุมที่ผ่านมาและ
ในการประชุมครั้งนี้ครอบคลุมทั ่วถึงทั้งตำบลครับ และหากมีถนนเส้นทางใดชำรุด
เสียหายเดินทางสัญจรลำบากสามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้ครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ญัตติที่ 43/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  
 บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 192,400 บาท 

เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  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) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
 



๒๑ 
 

งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1)นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง
เห ็นชอบอนุม ัติการจ ่ายขาดเง ินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ญัตติที่ 43/2564) โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยบ้าน    
แม่ป้อกเหนือ หมู่ท่ี 5 และบ้านแม่ป้อก หมู่ท่ี 6 งบประมาณตั้งไว้ 192,400 บาท  
ท้ังนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบพระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 4.8 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2565 (ญัตติท่ี 44/2564) เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 เป็นเงินท้ังสิ้น 70,700 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 
 - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens  
 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 27,900 บาท รวมเป็นเงิน 55,800 บาท 
 - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ  
 รวมเป็นเงิน 14,900 บาท   
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ      

เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

 โอนลด   
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณตั้งไว้ 519,760 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)   

 ขอโอนลด     จำนวน  70,700 บาท 
 รวมขอโอนลดท้ังสิ้น    จำนวน  70,700 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
 แผนงานบร ิหารงานท ั ่ วไป งานบร ิหารท ั ่วไป งบลงท ุน หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ์            

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณตั้งไว้  70,700 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน) 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กิจการงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย รายละเอียดดังนี้ 

 1. เคร ื ่องมัลติม ีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
งบประมาณตั้งไว้ 55,800 บาท  

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 
ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 27,900 บาท รวมเป็นเงิน 55,800 บาท    
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  



๒๒ 
 

  1) เป็นเครื ่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื ่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 

  2 )ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 
  3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 
  4) ขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ 3,500 ANSI Lumens 
 2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า   งบประมาณตั้งไว้ 14,900 บาท  
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 

จำนวน 1 จอ รวมเป็นเงิน 14,900 บาท  มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้  
  1) ขนาดเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ) ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 

84 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต  
  2) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล        

ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้น  จำนวน  70,700 บาท  

     เนื ่องจากมีงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการโอนลด และการโอนไปตั ้งจ่าย
รายการใหม่  เพื่อเป็นการบริการสาธารณะอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรให้ดีข้ึน 

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

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ญัตติที่ 44/2564) เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 70,700 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 

 -เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
  จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 27,900 บาท รวมเป็นเงิน 55,800 บาท 
 -จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ  
 รวมเป็นเงิน 14,900 บาท   
 เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 

1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  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) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพทุธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 



๒๓ 
 

10) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1)นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ญัตติที่ 44/2564) เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 70,700 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 

 - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
  จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 27,900 บาท รวมเป็นเงิน 55,800 บาท 
 - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ  
 รวมเป็นเงิน 14,900 บาท   

 4.9 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ญัตติท่ี 45/2564) 
 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน 

ราคา 4,733,000 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน      
1 คัน ราคา 4,733,000 บาท  เพื ่อใช้ในการบริการสาธารณะและเพื ่อป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ให้ดีข้ึน คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

 1.เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัวขนาดที่
กำหนด เป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ข้ันต่ำ 

 2.บุ้งกี๋และความสามารถ  
  (1) มีบุ้งกี๋พร้อมฟันและ Side Cutter  
  (2) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร  
  (3) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร  
  (4) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร  
  (5) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร  
  (6) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาที 
 
 3.เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
 4.ระบบขับเคลื ่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้าง

สามารถขับเคลื่อนอิสระได้ 
 5.ระบบเครื่องล่าง 
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  (1) ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
  (2) แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า 600 

มิลลิเมตร 
  (3) ระยะกึ ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า 2,100 

มิลลิเมตร 
 6.น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 19,500 กิโลกรัม 
 7.แรงฉุดลาก (Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า 17,000 กิโลกรัม 
 8.ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ 
 9 .ห ลั ง ค าก ั นแดดแบบ  All Weather Steel Cap with Safety Glass พร ้ อ ม

เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิตและฟิล์มกรองแสงทุกด้านความเข้มตามแต่
หน่วยงานกำหนด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องเก๋งครบครัน 

 10.อุปกรณ์ประกอบ 
  (1) มิเตอร์บอกช่ัวโมงการทำงานของเครื่องยนต์ 
  (2) เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 
  (3) เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 
  (4) เกจ์บอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก 
  (5) เกจ์บอกไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท 
  (6) มีสัญญาณเตือนและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  (7) มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  (8)ไฟฉุกเฉินสีเหลือง แบบหมุนทรงกลม สูงไม่น้อยกว่า 190 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง

ไม่น้อยกว่า 180 มม. ชนิดฐานแม่เหล็ก ขนาด  24 โวลท์  70 วัตต์  วับวาบไม่น้อย
กว่า 160 ครั้ง/นาที  ใช้ระบบสายพานในการหมุนโคมหลอดฮาโลเจนขนาด 24 โวลท ์
มาตรฐาน SAE ฝาครอบไฟ ฉุกเฉินเป็นวัสดุทนความร้อนชนิดโพลี ่คาบอเนต  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  มอก.513-2553 พร้อมแสดงเอกสาร
มาตรฐานทั้งหมด 

  (9) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ 2 ชุด 
  (10) กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด 
  (11) ไส้กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด 
  (12) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด 
  (13) ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 

มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด 
  (14) ชุดประแจปากตายและแหวน สำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร  

ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด 
  (15) ค้อนขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์  จำนวน 1 อัน 
  (16) ประแจเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  จำนวน 1 อัน 
  (17) ชุดไขควงปากแบน ปากแฉก แบบสั้น และแบบยาว ขนาด อย่างละ 1 ชุด 
  (18) คีมล๊อค  ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว  จำนวน 1 อัน  
  (19) เครื่องมือประจำรถ พร้อมกล่องเหล็กมีกุญแจล็อค  จำนวน 1 ชุด  
  (20) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
  (21) ถังดับเพลิง  1 ถัง 
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  (22) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือกำรบำรุงรักษา (Operation 
Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book) 

 หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross Power) 
หรือกำลังสุทธิ (Net Power วัดที่ Flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
ออกแล้วก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน "กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ"  จึงสามารถ
เป็นได้ทั้งข้ันต่ำของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้ 

 11.สีและสัญลักษณ์ 
  (1) สีตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  (2) พ่นตราสัญลักษณ์ ข้อความ ตัวอักษร ตามที่เทศบาลกำหนด 
 12.ข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของราชการ  
  (1) ผู้ขายจะต้องผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับ

แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายตรงจากโรงงานผู้ผลิต ต้องแนบ
เอกสารพร้อมรับรองสำเนาในวันย่ืนเสนอราคา 

  (2 )ผ ู ้ เสนอราคาต ้องม ีหน ังส ือร ับประกันความเส ียหายของเคร ื ่องจ ักร  
อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบ 

  (3) ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อคตัวจริงของเครื่องจักรรุ่นที่
เสนอในวันเสนอราคา พร้อมทำเครื่องหมายระบุ ยี่ห้อ แบบ รุ่น และคุณลักษณะเฉพาะ
ของรถ เพื่อประกอบการพิจารณา 

  (4) ผ ู ้ เสนอราคาจะต ้องเสนอรถท ี ่ถ ูกต ้องตามมาตรฐานโรงงานผ ู ้ ผลิต  
มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด หากเป็นรถที่ผลิต
หรือประกอบจากต่างประเทศ จะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ของรถ
ขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ที่เสนอหรือหากเป็นรถที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย  
จะต้องแนบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ของรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ  
ที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

  (5) ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงการมีศูนย์ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ และอุปกรณ์ควบ  
อื่น ๆภายในจังหวัดลำพูนหรือใกล้เคียงที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 
พร้อมระบุที่ตั้ง เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ โดยมีเอกสารและแผนที่มาแสดงในวนัที่
เสนอราคา 

  (6) ผู ้ขายจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของตัวรถและวัสดุอะไหล่อัน
เนื่องจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบรถและจะต้องทำการ
ตรวจเช็คแก้ไขซ่อมแซมทันทีที่ได้รับแจ้งภายใน 3 วัน ให้ใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  

  (7) ผู ้ขายจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คระยะเวลาชั ่วโมงการทำงานตาม
มาตรฐานผู้ผลิตจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี ที่ทำการรับประกันและ
จะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คซ่อมในระยะเวลาก่อนสิ ้นสุดสัญญารับประกัน  
1 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

  (8) ผู้ขายจะต้องทำการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมใหก้บั
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  วันทำการ หรือจนกว่า
จะสามารถใช้งานและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ดี 

  (9) เติมน้ำมันเช้ือเพลิงพร้อมใช้งานในวันส่งมอบ 
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  การจัดซื ้อครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ญัตติขอกู ้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ทั ้ง 7 ญัตติ รวมเป็นจำนวนเงินทั ้งสิ้น 

15,341,000 บาท ดังนั้นเทศบาลจะมีภาระค่าใช้จ่ายคือการชำระเงินกู้เฉพาะเงินต้น
ปีละ 1,534,100 บาท ยังไม่รวมดอกเบี ้ยครับ และค่าใช้จ่ายอื ่นๆที ่จะตามมา  
เช่น ค่าน้ำมัน ค่าบุคลากร เป็นต้น ตามที่กระผมนำเรียนคิดว่าสถานะการเงินการคลัง
ของเทศบาลยังไม่มั่นคงพอที่จะดำเนินการในส่วนนี้ครับ และขอเสนอให้ทางฝ่าย
บร ิหารจ ัดทำแผนการจ ัดการงบประมาณและแผนการบริหารงานบ ุคลากร 
เพื่อประกอบการพิจารณาครับ 

นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ การกู ้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลนั้น ใช้ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู ้นาน 10 ปี  

ในการพิจารณาจึงต้องไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ เพื ่อไม่ให้ตกเป็นภาระให้  
คนรุ่นหลังในภายภาคหน้าครับ 

นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในประเด็นที ่ท่านรองประธานสภาฯกล่าวเราได้หารือกันแล้วครับ แต่ด้วยเราไม่มี

งบประมาณเพียงพอจะจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงต้องกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
และในญัตตินี้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนขนาดแรงม้า ขอให้สมาชิกร่วมกันพิจารณาตามวาระ
การประชุมครับ 

ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านค่ะ ตามที่ท่านสุรพล ดวงจิต อภิปรายเรื่องกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

และการบริหารจัดการงบประมาณต่างๆ ในประเด็นนี ้ได้ทำประชุมแล้ว 2 ครั้ง  
และในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยสมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 2 
ประจำปี 2564 ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ม ีมติเห ็นชอบแล้วค่ะ  
ในด้านการบริหารจัดการงบประมาณก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่ปัญหาความเดือนร้อนของ
ชาวบ้านก็สำคัญเช่นกันค่ะ ราษฎรตำบลศรีวิชัยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
ดิฉันคิดว่าการจัดซื ้อรถขุดตีนตะขาบมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง  
เพราะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ราษฎรได้หลายด้าน ทั้งซ่อมแซม
ถนน ขุดบ่อน้ำหรือขุดสระน้ำ เป็นต้นค่ะ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
 ในด้านการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารงานบุคลากรนั้น กระผมได้มีการ

วางแผนการดำเนินงานไว้แล้วครับ โดยใช้แนวคิดงานหน้าหมู ่ ร ่วมคิด ร ่วมทำ  
ร่วมกันพัฒนาครับ กระผมเชื ่อว่าข้าราชการและพนักงานของเทศบาลมีศักยภาพ 
ในการทำงานครับ โดยดำเนินการเพื ่อบรรเทาปัญหาความเดือดร ้อนแก่ราษฎร  
ตามหลักธรรมาภิบาลครับ และในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยสมัย
สามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 2 ประจำปี 2564 ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
ได้มีมติเห็นชอบอนุม ัติก ู ้เง ินทุนส ่งเสริมกิจการแล้ว แต่เดิมที ่เคยขออนุม ัต ิเป็น 
รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า แต่ปัจจุบันไม่มีขนาด 120 แรงม้า ในวันน้ีจึงต้อง
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นำญัตติเสนอสภาอีกครั้งครับ และการชำระเงินกู้ดำเนินการตามระเบียบและจะไม่เปน็
ภาระต่อประชาชน ในด้านการดำเนินงานกระผมพร้อมรับผิดชอบครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิ เชิญครบั  
ประธานสภาฯ     
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที ่ท ่านสุรพล ดวงจิต อภิปรายเร ื ่องกู ้ เง ินทุนส ่งเสร ิมกิจการเทศบาลนั้น   

ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2564 ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริม
กิจการแล้ว เพียงแต่เดิมที่เคยขออนุมัติเป็นรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า  
แต่ปัจจุบันไม่มีขนาด 120 แรงม้า ในวันนี้จึงต้องให้สภาพิจารณาอีกครั้งเป็นรถขุด
ตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า แต่ประเด็นในญัตตินี้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนขนาดแรงม้า 
ขอให้สมาชิกร่วมกันพิจารณาตามวาระการประชุมครับ และเราควรตั้งงบค่าน้ำมันไว้
เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ เช่น อบจ.ครับ  

นายสีคำ  พ่อแจ้ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมในนามสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวบ้าน

ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาแห่งนี้ เพื่อเป็นตัวแทนชาวบ้านมาเป็นกระบอกเสียง 
เมื่อเข้ามาแล้วเราควรทำหน้าที่ให้คุ้มค่ากับคะแนนเสียงที่พี่น้องชาวบ้านได้เลือกเข้ามา 
และขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติครับเนื่องจากล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้วครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เนื่องจากล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้ว การประชุมช่วงเช้าคงยุติเพียงเท่านี้ครับ 
ประธานสภาฯ หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว เวลา 13.30 น. ขอเชิญ 
 ทุกท่านเข้าร่วมประชุมต่อในช่วงบ่าย เพื่อพิจารณาญัตติที่คงค้างให้แล้วเสร็จครับ 

.....พักรับประทานอาหารกลางวัน.... 

13.30 น. 
นายสงัด  ชัยแสน กลับเข้าสู ่การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ครั ้งที ่ 3  
ประธานสภาฯ ประจำปี 2564 ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติที่คงค้าง ญัตติพิจารณาขออนุมัติ 
 กู ้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ญัตติที ่ 45/2564 เพื ่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
 รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ราคา 4,733,000 บาท  
 ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ ตามที่สภาได้มีมติเห็นชอบในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยสมัยสามัญ 
 สมัยที ่ 3 คร ั ้งที ่  2 ประจำปี 2564 คือ รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า  
 การเคลื่อนย้ายใช้รถบรรทุกหกล้อ แต่หากเป็นรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า 
 น้ำหนักประมาณ 15 ตัน การเคลื่อนย้ายใช้รถบรรทุกหกล้อได้หรือไม่ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
 ธันวาคม 2564 หน้าที่ 32 ข้อ (2) ขนาด 150 แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 
 19,500 ก ิโลกร ัม กระผมอภิปรายในนามตัวแทนของพี ่น ้องชาวบ ้านครับ  
 ดังนั้นตามที่กระผมได้เสนอในช่วงเช้า กระผมขอให้จัดทำแผนการจัดการงบประมาณ
 และแผนการบริหารงานบุคลากร และขอให้ชะลอการพิจารณาเพื ่อจัดทำเอกสาร
 ประกอบการพิจารณาครับ 
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นายประเทือง  ธิบดี เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที่สภาได้มีมติเห็นชอบในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยสมัยสามัญ 
 สมัยที ่ 3 คร ั ้งที ่ 2 ประจำปี 2564  เป ็นรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า  
 ในวันนี ้ม ีการเปลี ่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ กระผมขอเสนอให้ชะลอ 
 การพิจารณาในวันน้ีเพื่อให้สมาชิกได้ศึกษาข้อมูลก่อนครับ 
นายนิวัตร์  กันทะนัน เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามญัตติที่ได้พิจารณา อ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ครับ กระผมคิดว่าเรา
 ควรพิจารณาตามคุณลักษณะของครุภัณฑ์ในญัตติที่เสนอมาครับ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ญัตตินี้ได้หารือและผ่านการพิจารณาแล้วครับ ในวันนี้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนขนาดแรงม้า 

ขอให้สมาชิกร่วมกันพิจารณาตามวาระการประชุมครับ 
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที่สมาชิกได้อภิปรายเรื่องกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลนั้น  ล้วนแล้วมีเหตุผล
 ครับ และกระผมเห็นด้วยตามที่ท่านสุรพล ดวงจิต เสนอให้ทางฝ่ายบริหารจัดทำ
 แผนการจัดการงบประมาณและแผนการบริหารงานบุคลากร และชะลอการพิจารณา
 ในวันน้ีเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยตามที่ท่านสุรพล ดวงจิต เสนอให้ทางฝ่ายบริหารจัดทำแผนการจัดการ

งบประมาณและแผนการบริหารงานบุคลากร เพื่อประกอบการ พิจารณาครับ 
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านค่ะ ในประเด็นนี้ได้ทำประชุมหารือและพิจารณาแล้วหลายครั้ง และเอกสาร
 ประกอบการพิจารณาครบถ้วนค่ะ แต่ละท่านมีความคิดเห็นที่หลากหลายแตกต่างกัน
 และทุกท่านมีสิทธิแสดงความคิดเห็นค่ะ สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยแห่งนี้ ได้รับความ
 ไว้วางใจจากพี่น้องชาวบ้านให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทน
 ชาวบ้านค่ะ ขอให้ท่านประธานดำเนินการตามวาระการประชุมค่ะ 
นายสงัด  ชัยแสน ญัตตินี ้เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี ้แจงเหตุผลการเปลี ่ยนคุณลักษณะครุภ ัณฑ์
ประธานสภาฯ จากรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า เป็นรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า  
ว่าท่ีร้อยตรี กมล อินแฝง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ สืบเนื่องจากคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจำปี 2564 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564 สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้มีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กู้เงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 ญัตติ รวมจำนวนเงินที่
ขออนุมัติทั้งสิ้น 14,681,000 บาท รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า ที่ได้รับการ 

 อนุมัตินั ้นไม่สามารถจัดซื ้อได้ เนื ่องจากราคาการจัดซื ้อครุภัณฑ์ดังกล่าวมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิม ซึ่งปัจจุบันไม่มีการผลิตรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า 
กระผมจึงได้นำเรียนผู้บริหารพิจารณา และญัตติรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า 
ที่ได้เสนอเมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรวิีชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2564 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564 นั้นเป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน 

 ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ซึ่งปัจจุบัน
ได้ม ีการประกาศใช้ฉบับใหม่ เป็นบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 จึงทำให้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์มี
การเปลี่ยนแปลงหลายรายการ จึงเป็นเหตุผลให้ต้องเสนอญัตติใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สภา



๒๙ 
 

พิจารณาอีกครั้ง จากนั้นจะนำรายงานการประชุมในวันนี้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
ลำพูนประกอบการพิจารณากู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลต่อไปครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ 
นายสงัด  ชัยแสน ตามที่ท่านสรพล  ดวงจิต เสนอให้ทางฝ่ายบริหารจัดทำแผนการจัดการงบประมาณ 
ประธานสภาฯ และแผนการบริหารงานบุคลากรเพื่อประกอบการพิจารณากู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ

เทศบาลนั้น เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงครับ 
ว่าท่ีร้อยตรี กมล อินแฝง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ กระผมขอยกตัวอย่างเอกสารในการเสนอญัตติเพื่อพิจารณา เช่น ญัตติการขออนมุัติ

จัดซื ้อครุภัณฑ์จะประกอบด้วยคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
แหล่งที่มาของงบประมาณ ญัตติการขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเอกสาร
ประกอบด้วยคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เหตุผลความจำเป็น จำนวน
งบประมาณที่ขออนุมัติ และสิ่งสำคัญคือราคาที่กำหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ซึ่งเอกสารประกอบการพิจารณาญัตติการขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกจิการ
เทศบาลตามที่ผู้บริหารได้เสนอมานั้นถือว่าครบถ้วนครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ดิฉันขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ช้ีแจงค่ะ ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงมา

นั้น จะเห็นว่าเอกสารประกอบการพิจารณาญัตติการขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลตามที่เสนอมานั้นถือว่ามีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอในการพิจารณาในวันน้ีค่ะ 

นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯช้ีแจงมานั้น ก็กระจ่างชัดเจนแล้วครับ เอกสารประกอบการ

พิจารณาญัตติการขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลตามที่เสนอมานั้นถือว่า
ครบถ้วนเพียงพอในการพิจารณาครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ ประเด็นนี้สมาชิกได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ญัตติที่ 45/2564)  
 เพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน     

ราคา 4,733,000 บาท 
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) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
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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 มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 9 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ญัตติท่ี 45/2564)  
 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน 

ราคา 4,733,000 บาท  

 4.10 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
 (ญ ัตต ิท ี ่  46/2564) เพื ่อซ ื ้อคร ุภ ัณฑ ์การเกษตร รถฟาร ์มแทรกเตอร์                

ชนิดขับเคลื ่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน งบประมาณตั ้งไว้ 
625,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 102,500 
บาท  รวมงบประมาณตั้งไว้  727,500 บาท 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ      

เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพื่อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์  ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 
50 แรงม้า จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 625,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
จำนวน 2 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 102,500 บาท ประกอบด้วย 1) ชุดใบมีดดันดิน
หน้า พร้อมชุดการ์ดกระจังหน้า เป็นเงิน 60,500 บาท 2) ผานบุกเบิก เป็นเงิน 
42,000 บาท และ รวมงบประมาณตั้งไว้  727,500 บาท เพื ่อใช้ในการบริการ
สาธารณะและเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  

 รถฟาร์มแทรกเตอร์  
1. เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
2. ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ 
3. มีกำลังไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที 
4. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์ 
5. ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือ ไฮโดรสแตติค 
6. ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ำมัน 
7. แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด 

 อุปกรณ์ต่อพ่วง 
1. ชุดใบมีดดันดินหน้า พร้อมชุดการ์ดกระจังหน้า ที่เหมาะสมกับรถฟาร์มแทรกเตอร์  
2. ผานบุกเบิก ขนาดผานไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวนผาน 4 ใบ  
 สีและสัญลักษณ์ 
1. สีตามมาตรฐานผู้ผลิต 
2. พ่นตราสัญลักษณ์ ข้อความ ตัวอักษร ตามที่เทศบาลกำหนด 
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ข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของราชการ  
1. ผู้ขายจะต้องผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายตรงจากโรงงานผู้ผลิต ต้องแนบ
เอกสารพร้อมรับรองสำเนาในวันย่ืนเสนอราคา 
2. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับประกันความเสียหายของเครื่องจักร อันเนื่องมาจาก
การใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบ  
3. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อคตัวจรงิของเครื่องจักรรุ่นทีเ่สนอ
ในวันเสนอราคา พร้อมทำเครื่องหมายระบุ ยี่ห้อ แบบ รุ่น และคุณลักษณะเฉพาะ  
ของรถ เพื่อประกอบการพิจารณา 
4. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลง
แก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด หากเป็นรถที่ผลิตหรือประกอบ
จากต่างประเทศ จะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ของรถฟาร์มแทคเตอร์ 
ที ่เสนอหรือหากเป็นรถที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย จะต้องแนบใบรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ของรถที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
5. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงการมีศูนย์ซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ และอุปกรณ์ควบอื่น ๆ
ภายในจังหวัดลำพูนหรือใกล้เคียงที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) พร้อม
ระบุที่ตั้ง เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ โดยมีเอกสารและแผนที่มาแสดงในวันที่เสนอ
ราคา 
6. ผู้ขายจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของตัวรถและวัสดุอะไหล่อันเนื่องจาก
การใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบรถและจะต้องทำการตรวจเช็ค
แก้ไขซ่อมแซมทันทีที่ได้รับแจ้งภายใน 3 วัน ให้ใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งสิ้น  
7. ผู้ขายจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คระยะเวลาช่ัวโมงการทำงานตามมาตรฐาน
ผู้ผลิตจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี ที่ทำการรับประกันและจะต้องจัด
ให้มีการบริการตรวจเช็คซ่อมในระยะเวลาก่อนสิ้นสดุสัญญารับประกัน 1 เดือน โดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย 
8. ผู้ขายจะต้องทำการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมให้กับ
เจ้าหน้าที ่ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ หรือ
จนกว่าจะสามารถใช้งานและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ดี 
9. เติมน้ำมันเช้ือเพลิงพร้อมใช้งานในวันส่งมอบ 
      การจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงจัดหาตามราคาสืบท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ญัตติที่ 46/2564)  
 เพื่อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์  ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 5 แรงมา้ 

จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 625,000 บาท  
 พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 102,500 บาท 
 รวมงบประมาณตั้งไว้  727,500 บาท 
 
 



๓๒ 
 

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) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายนิวัตร์  กันทะนัน 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 มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 9 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ญัตติท่ี 46/2564)  
 เพ ื ่อซ ื ้อคร ุภ ัณฑ์การเกษตร รถฟาร ์มแทรกเตอร ์  ชน ิดข ับเคล ื ่อน 4 ล้อ  

ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 625,000 บาท พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วง จำนวน 2 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 102,500 บาท รวมงบประมาณตั้งไว้  
727,500 บาท  

 4.11 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
 (ญัตติท่ี 47/2564) เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก

(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 2,126,000 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)  
แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 2,126,000 บาท เพื ่อใช้ใน
ภารกิจงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อบริการสาธารณะ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ของ
ประชาชนให้ดีย่ิงข้ึน  

 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 1.ลักษณะทั่วไป 
  (1) เป็นรถยนต์สำหรับบรรทุกแบบกระบะเทท้ายตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ภายใน

สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ 3 คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนหลังเป็นกระบะบรรทุก
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา ด้านข้างทั้งสองด้านมีบานประตู ปิด-เปิด 
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พร้อมที่ล็อค ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิก (ทั ้งนี ้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ 
เพื ่อให้ได้ครุภัณฑ์ที ่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ทาง
ราชการ)   

 และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ 
  (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 
  (3) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ 
 2.ตัวรถบรรทุก 
  (1) ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
  (2) เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่

พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด  โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 
 3.เครื่องยนต์ 
  (1) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้ำ 

เป็นเครื่องดีเซลที่ได้มาตรฐาน มอก. 2315-2551 หรือมาตรฐานใหม่ล่าสุด 
  (2) มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ หรือไม่ต่ำกว่า 228 แรงม้า ที่รอบไม่

เกิน 3,200 รอบ/นาที 
  (3) มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคช่ัน 
  (4) เครื่องยนต์กับตัวรถยนต์เป็นตราอักษรเดียวกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) เพื่อสะดวกต่อ

การบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง 
 4.ระบบส่งกำลัง 
  (1) คลัทซ์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต 
  (2) เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า  

1 เกียร์  
 5.ระบบบังคับเลี้ยว 
 พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 
 6.ระบบน้ำมันเช้ือเพลิง 
 ถังน้ำมันเช้ือเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200  ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 
 7.ระบบกันสะเทือน 
 ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 8.ขนาดกระทะล้อและยาง 
  (1) กระทะล้อ ไม่น้อยกว่า 7.00 T ขอบ 20 นอตล้อ 10 ตัว 
  (2) ยางไม่น้อยกว่า 10.00-20-16 PR (ยางผ้าใบ) 
 9.ระบบห้ามล้อ 
 ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกขณะจอด (Parking Break) และเบรก 

ไอเสีย 
 10.สมรรถนะรถ 
  (1) ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
  (2) สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะ

บรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม 
 11.ระบบไฟฟ้า 
  (1) ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ 
  (2) มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์ 



๓๔ 
 

  (3) มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 แอมแปร์/ช่ัวโมง จำนวน 2 ลูก 
  (4) มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 
 12.กระบะบรรทุก 
  (1) ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 

1.5 เมตร สร้างด้วยโครงสร้างเหล็กหนาแข็งแรงเป็นพิเศษ 
  (2) พื้นถังทำด้วยเหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 ม.ม. ส่วนอื่น ๆ  ทำด้วย

เหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. กระบะสามารถเปิดได้ทั้ง 3 ด้าน 
  (3) ผู ้เสนอราคาจะต้องแสดงการคำนวณปริมาตรความจุของกระบะบรรทุก  

พร้อมทั้งรับรองเอกสารมาในวันย่ืนเสนอราคา 
  (4) ตัวถังบรรทุกต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.9001 

หรือ มอก.9002 และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4 ด้านการผลิต
ประกอบตัวถังบรรทุก) โดยแนบเอกสารรับรองโรงงาน และหนังสือแต่งตั้งการเป็น
ตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันย่ืนเสนอราคา 

  (5) เพื่อยืดอายุการใช้งานของกระบะบรรทุก ต้องทำการพ่นเคลือบพื้นภายใน
กระบะบรรทุกด้วยสารป้องกันสนิมที่มีส่วนผสมของสังกะสีบริสุทธ์ิ ไม่น้อยกว่า 99% 
โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติ, เอกสารการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติและช้ีแจงความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ พร้อมเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า 
หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยมาแสดงในวันยื่นซอง  
โดยมีผู้รับรองความถูกต้องการแปล  

 13.ระบบการยกเท 
  (1) ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิกดันใต้ท้องรถมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงาน 

ขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจาก เครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O  
  (2) ชุดดั ๊มไฮดรอลิก ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที ่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน มอก.9001 หรือ มอก.9002  (ISO 9001 หรือ ISO 9002)  ในขอบข่าย
ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีหนังสือรับรอง
คุณภาพโรงงาน และเอกสารรับรอง มอก.เลขที่ 975-2538 ของผลิตภัณฑ์ ชุดดั้ม
ไฮดรอลิคจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาแสดงพร้อมใบแต่งตั้ง
ตัวแทนจำหน่ายชุดกระบอกไฮดรอลิคมาแสดงในวันย่ืนเสนอราคา 

 14.ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 
 ระบบสัญญาณฉุกเฉิน ให้แสงไฟสีเหลือง ชนิดหลอด  LED  ติดตั้งอยู่ด้านบนหัวเก๋ง

รถยนต์ จำนวน 1 ชุด โดยสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางไมน่้อยกว่า 150 
มิลล ิเมตร มีค่าระดับการป้องกันฝุ ่นและน้ำและกันกระแทกไม่น้อยกว่า IP68  
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ มอก.513-2553 ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม 
ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารรบัรองการทดสอบระดับการปอ้งกันจากสถาบันไฟฟา้
และอิเล็คทรอนิค รูปแบบแคตตาล็อค มาแสดงในวันย่ืนซอง 

 15.การพ่นสี 
  (1)การพ่นภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง

อย่างดีไม่น้อยกว่า  2 ช้ัน 
  (2)การพ่นสีภายในกระบะท้ายพ่นสีสันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า  

2 ช้ัน ก่อนพ่นสีจริง 
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  (3)ใต้กระบะบรรทุก บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชู้ดหรือเทียบเท่า พ่นสีกันสนิมไม่
น้อยกว่า 2 ช้ัน 

  (4)สัญลักษณ์ตราหน่วยงาน ข้อความข้างถัง พ่นตามหน่วยงานกำหนดพร้อมติด
สติ๊กเกอร์ด้านหน้ากระจกข้อความ “ชื่อหน่วยงาน” และพ่นโลโก้ พร้อมเลขครุภัณฑ์ 
ข้างประตู ซ้าย -ขวา   

 16.อุปกรณ์ประจำรถยนต์ 
  (1)หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์และการรับบริการ จำนวน 1 เล่ม 
  (2)แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด 
  (3)ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน 1 ชุด 
  (4)บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด 
  (5)อุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 ชุด 
  (6)ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถ

ทราบเพื ่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื ่องสามารถปรับความดังสูง -ต่ำ ได้เอง
อัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง       (Self adjustable หรือ Smart Alarm) ให้ความดังตั้งแต่ 
87 - 112 เดซิเบล โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคและเอกสารรับรองคุณภาพ 
ISO 9001 ของผู้ผลิตมาแสดงในวันย่ืนซองเสนอราคา 

 17.การรับประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ 
  (1)ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตจะต้อง

แสดงเอกสารการมอบอำนาจให้จำหน่ายรถยนต์ย่ีห้อที่เสนอจากผู้แทนจำหน่าย พร้อม
ระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารแสดงคุณลักษณะที่เสนอ 

 
  (2)ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรบัรองระบบคุณภาพ มอก.9001 หรือ ISO 9001 

ของผู้ผลิตหัวรถยนต์ที่เสนอต่อราชการ 
  (3)ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรูปแบบของรถยนต์บรรทุกเทท้าย คันดังกล่าวมาให้

คณะกรรมการพิจารณาในวันย่ืนซองเสนอราคา 
  (4)การร ับประกัน ร ับประกันการชำร ุดบกพร่อง และการบำรุงร ักษา อัน

เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
  (5)ผ ู ้ เสนอราคาจะต้องแสดงการมีศูนย์บริการรถยนต์ยี ่ห้อที ่นำเสนอ โดย

ศูนย์บริการต้องอยู่ภายในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียง มาแสดงในวันย่ืนซองเสนอราคา 
  (6)ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้หน่วยงานราชการเรียบร้อย

ก่อนการเบิกจ่ายเงิน 
  (7)ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบรถพร้อมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที โดยมี

น้ำมันเช้ือเพลิงอยู่ในระดับเต็มถัง และระดับหล่อลื่นต่าง ๆ พร้อมใช้งาน 
  (8)ผู ้เสนอราคาจะต้องจัดพิมพ์เอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริง

เปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้
เรียบร้อย 

  (9)ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอให้มีการจัดทำ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบจากรถ ให้
หน่วยงานเมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้หน่วยงานแล้ว 

  (10)ผู้เสนอราคาจะต้องทำการส่งมอบรถไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่เข้าทำสัญญา 
และยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่ยื่นใบเสนอราคา 
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        การจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุม ัต ิก ู ้ เง ินทุนส ่งเสริมกิจการเทศบาล  (ญัตติท ี ่  47/2564)  

เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก  (ดีเซล)  แบบกระบะ
เทท้าย จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 2,126,000 บาท 

 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) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายนิวัตร์  กันทะนัน 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 มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 9 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติการกู ้เง ินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ญัตติที ่ 47/2564)  

เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)  
 แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 2,126,000 บาท  

 4.12 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
 (ญัตติท่ี 48/2564) เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  

งบประมาณ ตั้งไว้ 850,000 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภท
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  งบประมาณตั้งไว้ 850,000 บาท 
เพื่อใช้ในภารกิจงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้การปฏิบัติงานราชการเกิด
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ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากรถส่วนกลางที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
และมีสภาพที่เก่าใช้งานมานานมากแล้ว  

 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื ่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สงูสดุสดุไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  แบบเกียร์อัตโนมตั ิ
 แบบดับเบิ้ลแค็บ 
  (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป 
  (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
  (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
  (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
 รวมจำนวนเงินท้ังสิ้น  850,000 บาท  (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
       การจัดซื ้อครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 
นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมตทิี่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ญัตติที่ 45/2564)  
 เพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน  

ราคา 4,733,000 บาท 
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) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายนิวัตร์  กันทะนัน 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 มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 9 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ญัตติท่ี 48/2564)  
 เพ ื ่ อซ ื ้ อคร ุภ ัณฑ ์  หมวดคร ุภ ัณฑ ์ยานพาหนะและขนส ่ง รถส ่วนกลาง  

ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  งบประมาณตั้งไว้ 
850,000 บาท 
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 4.13 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
 (ญัตติท่ี 49/2564) เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน 

งบประมาณ ตั้งไว้ 575,000 บาท 
 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภท
รถบรรทุก (ดีเซล) ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 575,000 บาท 
เพื่อใช้ในภารกิจงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้การปฏิบัติงานราชการเกิด
ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากรถส่วนกลางที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
และมีสภาพที่เก่าใช้งานมานานมากแล้ว  

 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื ่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  
 แบบธรรมดา 
 (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน  
 (2) เป็นรถช่วงยาว 
 (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป 
 (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
      รวมจำนวนเงินท้ังสิ้น  575,000 บาท 
      การจัดซื ้อครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 
นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ ประเด็นนี้สมาชิกได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุมัต ิก ู ้ เง ินทุนส่งเสร ิมกิจการเทศบาล (ญัตติท ี ่  49/2564)  

เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก 
(ดีเซล) ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 575,000 บาท 

 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) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
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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 มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 9 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติการกู ้เง ินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ญัตติที ่ 49/2564)  

เพ ื ่ อซ ื ้ อคร ุภ ัณฑ ์  หมวดคร ุภ ัณฑ ์ยานพาหนะและขนส ่ง รถส ่วนกลาง  
ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน งบประมาณ ตั ้งไว้ 
575,000 บาท  

 4.14 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
 (ญัตติที ่ 50/2564) เพื ่อซื ้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รถบรรท ุก (ด ี เซล) แบบบรรท ุกน ้ำ  จำนวน 1 ค ัน งบประมาณต ั ้ งไ ว้   
2,563,000 บาท   

 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เทศบาล เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 
(ดีเซล)  แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 2,563,000 บาท  เพื่อใช้ใน
ภารกิจงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อบริการสาธารณะในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื ่องการขาดแคลนน้ำเพื ่ออุปโภค - บริโภคให้แก่
ประชาชน และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีย่ิงข้ึน  

 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้
 1. ลักษณะทั่วไป 
  (1)เป็นรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ  (เครื่องยนต์ดีเซล )  

มีกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  170 กิโลวัตต์ (240 แรงม้า)  ตอนหน้าห้อง
พนักงานขับ สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า  3  ที ่นั ่ง (รวมพนักงานขับรถ)
ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร  ติดตั้งระบบ
สัญญาณไฟต่าง ๆ ถูกต้องและครบถ้วนกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบกและ 
ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์ทุกชนิดตามมาตรฐานผู้ผลติ  เป็นของใหม่
ไม่เคยใช้งานมาก่อน  สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ทันที   

  (2) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบ ผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทน
ผู้แทนจำหน่าย จากโรงงานผู้ผลิตที่มคุีณภาพ โดยได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
จากสำนักงานอุตสาหกรรม (รง.4) ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  
ทั้งนี ้เพื ่อประโยชน์ของทางราชการ โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการ
พิจารณา 
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 2. ตัวรถยนต์บรรทุก 
  (1) เป็นรถรุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ผลิตจากโรงงาน

ผู้ผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศ 
  (2) เป็นรถบรรทุกขนาด  6  ล้อ  ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า  1  เพลา และมีล้ออะไหล่

พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 
  (3) น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 
  (4) เป็นรถบรรทุกแบบหน้าสั้น มีประตู 2 บาน สามารถปิดใส่กุญแจได้ มีที่นั่งไม่

น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) มีบันไดสำหรับข้ึนลงตามมาตรฐานผู้ผลติ พร้อม
เครื่องปรับอากาศ 

 3. เครื่องยนต์ 
  (1) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้ำ 

เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ไม่
ต่ำกว่ามอก.2315 – 2551 หรือEURO 3  

  (2) มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 170 กิโลวัตต์ (240 แรงม้า)  

  (3) ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื ่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและ
ประสิทธิภาพการทำงาน 

 4. ระบบส่งกำลัง 
  (1) คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต  
  (2) เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์  เกียร์ถอยหลัง  1  เกียร์ 
 5. ระบบบังคับเลี้ยว 
 พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (  HYDRAULIC  POWER  STEERING ) 
 6. ระบบน้ำมันเช้ือเพลิง 
 ถังน้ำมันเช้ือเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า  200  ลิตร  พร้อมฝาปิดแบบมีกุญแจล็อคได้ 
 7. ล้อและยาง 
  (1) ล้อและยาง ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต  
  (2) มียางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ 1  ชุด  ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม 
 8. ระบบไฟฟ้า 
  (1) ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ ขนาดแบตเตอรี่ 12 โวลท์ ไม่น้อยกว่า 65 แอมป์ 

จำนวน 2 ลูก มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตาม
ความจำเป็นในการปฏิบัติงาน 

  (2) มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  (3) มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลต ์
  (4) มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานของ พ.ร.บ. การขนส่งทางบกและ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  (5) มีสัญญาณไฟเลี้ยวเป็นแบบกระพริบและกลับเองได้โดยอัตโนมัติ 
  (6) มีสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ตัวเครื่องสามารถปรับความ

ดังสูง-ต่ำได้อัตโนมัติ ให้ความดังตั้งแต่ 87-112 เดซิเบล โดยให้ผู้เสนอราคาแนบแคต
ตาล็อคและเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ประกอบการพิจารณา 
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  (7) มีไฟแสงสว่างภายในห้องพนักงานขับและตู้เก็บอุปกรณ์ 
  (8) ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ ระบบVHF/FM โดยขออนุญาตติดต้ัง

โดยถูกต้องพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สามารถใช้งานได้ทันที 
 9. อุปกรณ์ประกอบต่างๆดังนี้    
  (1) มีที่บังแดดตามมาตรฐานผู้ผลิต   
  (2) มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า  3  บาน  ด้านนอกห้องพนักงานขับ  2  บาน  

ด้านในห้องพนักงานขับ 1  บาน  และกระจกมองกันชนด้านหน้า 
  (3) มีชุดที่ปัดน้ำฝนจำนวนมาตรฐานผู้ผลิต 
  (4) ฝาถังน้ำมันเช้ือเพลิง สามารถปิดใส่กุญแจล็อคได้ 
  (5) มีมาตรวัด และสัญญาณต่างๆ ดังนี้   
      (5.1) มาตรวัดความเร็ว 
      (5.2) มาตรวัดระยะทางการใช้รถ 
      (5.3) มาตรวัดระดับน้ำมันเช้ือเพลิง 
      (5.4) มาตรวัดอุณหภูมิหรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน 
      (5.5) มาตรวัดความดันน้ำมันหล่อลื่นหรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน 
      (5.6) มาตรวัดกระแสไฟชาร์จหรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน 
      (5.7) สัญญาณไฟเตือนห้ามล้อ 
      (5.8) สัญญาณไฟเตือน ไฟเลี้ยว ไฟส่องหน้าสูงต่ำ  สำหรับไฟเลี้ยวเป็นแบบ

กระพริบและสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดรถฉุกเฉิน 
 10.ถังบรรจุน้ำ 
  (1) ถังบรรจุน้ำ บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐาน

อุตสาหกรรม มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. รูปทรงรีหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  (2) ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องกลมสำหรับให้พนักงานลงทำความสะอาด  

(Man Hole) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มม.  จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
มีฝาเปิด – ปิด และล็อกได้พร้อมมีราวกั้นกันตก  

  (3) พื้นด้านข้างส่วนบนของถังบรรจุน้ำเป็นพื้นแบบตอกลายกันลื่นตลอดแนวยาว 
มีความกว้างไม่น้อยกว่า 300 มม. พร้อมกับมีราวจับโดยรอบ ทำด้วยท่อเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มม. 

  (4) มีท่อระบายน้ำล้น(Vent Tube) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว 
  (5) ทางสูบน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่

น้อยกว่า 3 นิ้วจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง  
  (6) ทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่

น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง 
  (7) ทางสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปดิ – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่

น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง 
  (8) มีทางสำหรับส่งน้ำพร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย

กว่า 2.5 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ทาง 
  (9) ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำแบบหมุนได้รอบตัว บริเวณด้านบนถังบรรจุน้ำ จำนวน  

1 ชุด 
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  (10) ตอนท้ายของถังบรรจุน้ำติดตั้งบันไดเหล็กจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ขั้น สำหรับ
ข้ึน-ลง 

  (11) มีท่อทางน้ำลัด  (Bypass)  เพื ่อป้องกันสูบ – จ่ายชำรุดเมื ่อเครื ่องสูบน้ำ
ทำงาน แต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ 

  (12) มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำภายในถังบรรจุน้ำ ติดตั ้งใน
บริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน 

  (13) ด้านซ้าย-ขวา ของตัวรถ มีตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมบานปิด-เปิด 
และมีที่วางอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

  (14) มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ 
  (15) มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างของตัวรถ 
  (16) ผู ้เสนอราคาจะต้องแนบแบบถังบรรจุน้ำ(Drawing)พร้อมทั้งแสดงการ

คำนวณหาปริมาตรถังบรรจุน้ำประกอบการพิจารณา 
  (17) ชุดถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001 พร้อมทั้งได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) โดยแนบแคตตาล็อก
หรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองประกอบการพิจารณา 

 11.เครื่องสูบน้ำ 
  (1) ตัวเรือนปั๊มน้ำดับเพลิงทำด้วยเหล็กหล่อ ทองเหลืองหรืออลูมิเนียม มีความ

คงทน สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตรต่อนาที ทำงานด้วยเครื่องยนต์ของ
ตัวรถ โดยผ่านระบบถ่ายทอดกำลังแบบ SIDE PTO 

  (2) ปั๊มน้ำเป็นชนิดแรงเหว่ียงหนีศูนย์ 
  (3) ผู ้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเครื ่องสูบน้ำ

ประกอบการพิจารณา 
 12.สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
  (1) ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคาห้องพนักงานขับ ขนาดความกว้างไม่น้อย

กว่า 15 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. หลอดเป็นแบบ LED สามารถปรับ
รูปแบบการทำงานได้ ฝาเลนส์ครอบทำด้วยวัสดุ โพลีคาร์บอเนต มีลำโพงขยายเสียง
ไซเรนขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ปรับแบบเสียงได้ พร้อมมีไมโครโฟน เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตหรือจำหน่ายโดยบรษัิทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 โดยแนบรูปแบบแคตตาล็อก
พร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 

  (2)ติดตั้งสัญญาณไฟสีเหลืองแบบหมุนรอบตัว หลอดLED บริเวณด้านท้าย จำนวน 
1 ชุด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 ซม. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.513-2553 มีระดับกันน้ำและฝุ ่น IP 68 โดยให้ผู้เสนอ
ราคาแนบรูปแบบแคตตาล็อกพรอ้มเอกสารรบัรองมาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 

 13.การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
  (1) การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นด้วย 

สีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า2 ช้ัน (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด) 
  (2) เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด 
  (3) เพื่อยืดอายุการใช้งาน ทำการพ่นเคลือบพื้นภายในถังบรรจุน้ำด้วยสารป้องกัน

สนิมที ่มีส่วนผสมของสังกะสีบริสุทธิ ์ ไม ่น้อยกว่า 99% โดยแนบเอกสารแสดง
คุณสมบัติประกอบการพิจารณา  
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 14.อุปกรณ์ประจำรถ 
  (1) สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อ  
  (2) สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมข้อต่อ 

สวมเร็ว   
  (3) ท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 ฟุต พร้อม

ข้อต่อ จำนวน 1 ชุด 
  (4) หัวกะโหลกกรองใช้กับท่อดูด จำนวน 1 ชุด 
  (5) ตะกร้ากรองผง จำนวน 1 ชุด 
  (6) หัวฉีดด้ามยาวขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. จำนวน  

1 ชุด 
  (7) หัวฉีดแบบปรับฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 
  (9) เครื่องมือประจำรถและแม่แรง จำนวน 1 ชุด 
  (10) ติดตั้งไฟสปอตไลท์ส่องสว่าง บริเวณด้านท้ายถังบรรจุน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 

1 ชุด 
 15.เงื่อนไขการเสนอราคาและการรับประกัน 
  (1) ชุดถังบรรจุน้ำผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 

9001 และ ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) โดยผู้เสนอราคาแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา (ทั ้งนี ้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื ่อให้ได้ครุภัณฑ์ที ่มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) อุปกรณ์ทุกชนิด
เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

  (2) ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถบรรทุกน้ำ พร้อมแสดงการ
คำนวณปริมาตรของถังบรรจุน้ำ โดยจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
โรงงานผู้ผลิต โดยให้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา 

  (3) ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกโดยระบุ
ยี่ห้อ รุ่นรถให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายและรูปแบบของ
รถบรรทุก มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา 

  (4) ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารรับรองระบบคุณภาพของผู้ผลิตรถบรรทุกที่
เสนอต่อเทศบาลตำบลศรีวิชัยประกอบการพิจารณา 

  (5) กำหนดให้มีศูนย์บริการรถบรรทุกภายใต้ย่ีห้อเดียวกันกับตัวรถและมีสถานที่ตั้ง
ศูนย์บริการภายในจังหวัดลำพูนหรือจังหวัดใกล้เคียง  

  (6) กำหนดให้มีศูนย์บริการซ่อมบำรุง ตัวถังบรรทุกน้ำ ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ส่วนควบ
อื่น ภายในจังหวัดลำพูนหรือจังหวัดใกล้เคียง ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(รง.4) โดยให้ผู้เสนอราคาแนบเอกสารประกอบการพิจารณา 

  (7) ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ
เป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งรถบรรทุกและชุดถังบรรจุน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ  พร้อมตรวจเช็ค
เปลี ่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื ่นตามมาตรฐานบริษัทผู ้ผลิตรถบรรทุกกำหนดในสมุด
รับประกัน 
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  (8) ผู้เสนอราคาได้จะต้องทำการฝึกซ้อมอบรมวิธีการใช้ตลอดจนวิธีการบำรุงรกัษา
ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

  (9) ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
จะต้องแสดงหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ( THAI SME-GP) ประกอบการพิจารณา 

  (10) ให้ผู้เสนอราคาแสดงเอกสารคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอตามความเป็นจริง
เปรียบเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนดให้ชัดเจนพร้อม
รับรองเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 

  (11) กำหนดการส่งมอบภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
  (12) ผู ้เสนอราคาจะต้องโอนกรรมสิทธิ ์ให้กับเทศบาลตำบลศรีวิชัยก่อนจึงจะ

สามารถทำการเบิกจ่ายได้ 
      รวมจำนวนเงินท้ังสิ้น  2,563,000 บาท 
      การจัดซื ้อครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 
นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ ประเด็นนี้สมาชิกได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุม ัต ิก ู ้ เง ินทุนส ่งเสร ิมกิจการเทศบาล (ญัตติท ี ่  50/2564)  

เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุก
น้ำ จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 2,563,000 บาท   

 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) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายนิวัตร์  กันทะนัน 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 มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 9 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ญัตติที่ 50/2564) เพื่อซื้อ

ครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ 
จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 2,563,000 บาท    
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 4.15 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
 (ญัตติที ่ 51/2564) เพื ่อซื ้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

รถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 3,766,500 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  

เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ 
 
เทศบาล เพื ่อซื ้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขุดเจาะบ่อน้ำ
บาดาล จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 3,766,500 บาท เพื่อใช้ในการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ตามภารกิจงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภคให้แก่ประชาชน และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีย่ิงข้ึน   

 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
 1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี 

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ 
 2. เครื ่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 4 สูบ เรียงตั ้งแนวตรง  

โอเวอร์เฮดวาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 
5,000 กิโลกรัม 

 3. ชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  
  3.1 ติดตั ้งหัวท็อปไดร์ฟ ความหนา ๒๐ มิลลิเมตร ขนาดมอเตอร์ ๒๕๐ cc.  

๒ มอเตอร์ 
  3.2 เพลาขนาด ๓๒ มิลลิเมตร รูน้ำออก ๒.5 นิ้ว ปั้มไฮโดรลิคสองตอน ตอนหน้า 

๕๒ cc. ตอนหลัง ๕๒ cc 
  3.3 โครงถักส ูง ๖ เมตร ใช้เหล็ก H-Beam ขนาด ๔ นิ ้ว เหล็กกล่องขนาด  

๓x๓x๓.๒ นิ้ว และเหล็กราง ๔ นิ้ว ความหนา ๖ มิลลิเมตร  
  3.4 กระบอกไฮโดรลิค ความยาว ๒.๙ เมตร ระยะชัก ๕ เมตร ขนาด ๔ นิ้ว  

แกน ๕๖ มิลลิเมตร ขาค้ำ ขนาด ๓ นิ้ว แกน ๕๐ มิลลิเมตร ๔ ตัว  
  3.5 ปั้มน้ำเพลาลอย  ขนาด ๓ นิ ้ว ก้านเจาะน้ำเหล็กแป็ปกลมดำ ขนาด ๖๓ 

มิลลิเมตร ความหนา ๓.๒ มิลลิเมตร ความยาวก้านละ ๓ เมตร จำนวน ๖๘ ท่อน  
รวม ๒๐๔ เมตร  

 4. หัวเจาะดินขนาด ๔,๕,๖ นิ้ว เหล็กหนา ๑๘ มิลลิเมตร ตัวล็อกก้าน ๑ คู่ เหล็กหนา 
๑๒ มิลลิเมตร หัวเจาะหินขนาดหน้าดอกเจาะ ๑๔๐ มิลลิเมตร  

 5.ตู้ลมขนาด ๑๗ บาร์ สายลมยาว 20 เมตร ขนาด ๑.๕ นิ้ว ความหนาสองช้ัน 
 6.รถขุดเจาะน้ำบาดาล เจาะได้ความลึก ๓๐๐ เมตร 
       การจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  

จึงจัดหาตามราคาสืบท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ 
   จำนวนเงินท้ังสิ้น  3,766,500 บาท 
 
 



๔๖ 
 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ ประเด็นนี้สมาชิกได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ญัตติที่ 51/2564)  
 เพื ่อซื ้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  

จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 3,766,500 บาท  
 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) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายนิวัตร์  กันทะนัน 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 มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 9 เสียง 
 เห็นชอบอนุมัติการกู ้เง ินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ญัตติที ่ 51/2564)  

เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 
จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 3,766,500 บาท  

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1 คน เป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561ข้อ 28 

นายสงัด  ชัยแสน  สืบเนื่องจากคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประธานสภาฯ ประจำป ี พ.ศ.2564 เม ื ่อว ันท ี ่  17 ธ ันวาคม พ.ศ. 2564 กระผมได้แจ้ง 
 เร ื ่องการค ัดเล ือกคณะกรรมการต ิดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถ ิ ่น (ฉบ ับท ี ่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 เน ื ่องจากม ีคณะกรรมการหนึ ่งท่าน 
 พ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยนั ้น เพื ่อให้การติดตามและ
 ประเมินผลแผนเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ลำดับต่อไปเชิญเลขานุการสภาฯ
 ช้ีแจงครับ  
 
 



๔๗ 
 

ว่าท่ีร้อยตรี กมล อินแฝง เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
เลขานุการสภาฯ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1 คน เป็นคณะกรรมการติดตาม
 และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28  
 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถ่ิน 
 ประกอบด้วย  
 (๑) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน  
 (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
 (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
 (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที ่ประธานคณะกรรมการ  
 และกรรมการอีกหนึ่ง คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอำนาจหน้าที่ดังนี้  
 (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
 (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนา
 ท้องถ ิ ่นต ่อผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่น เพ ื ่อให ้ผ ู ้บร ิหารท้องถ ิ ่นเสนอต่อสภาท ้องถ่ิน  
 และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
 รายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
 กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
นายสงัด ชัยแสน  ลำดับต่อไปเป็นการเสนอชื ่อบุคคลเพื ่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม
ประธานสภาฯ และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 คน เชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือก
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ครับ 
นายธนา  คำเจริญ  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายธนา  คำเจริญ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 เสนอ นายนิวัตร์  กันทะนัน  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 1 
ว่าท่ีรต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ดิฉันว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช     
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 2 



๔๘ 
 

นายสงัด ชัยแสน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื ่อบุคคลเพื ่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประธานสภาฯ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินอีกหรือไม่ครับ (-ไม่มี-) ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการเสนอช่ือ 
 ณ บัดนี้ ลำดับต่อไปกระผมขอรายงานการเลือกบุคคลเพื ่อคัดเลือกคณะกรรมการ
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเลือก คือ นายนิวัตร์  กันทะนัน 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์  
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมผลักดันให้โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  
 บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ให้สำเร็จลุล่วง แต่ในเทศบัญญัติระบุระยะทางประมาณห้าร้อย
 กว่าเมตร แต่พออนุมัติโครงการระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้างเหลือเพียงสามร้อยยี่สิบ
 เมตรจึงทำให้ไม่ครอบคลุม กระผมจึงขอให้ดำเนินการให้ครอบคลุมด้วยครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 

1) ช้ีแจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 เป็นโครงการ
ในเทศบัญญัติเมื่อครั้งปีงบประมาณ 2563-2564 ซึ่งขณะนั้นกระผมยังไม่ได้
ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ในส่วนระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง
ไม่ครอบคลุมนั้น กระผมจะหาแนวทางแก้ไขโดยจะใช้แนวทางงานหน้าหมู่ครับ 

2) ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 
2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับโรงพยาบาลลี้ สาธารณสุขอำเภอลี้ รพ.สต.
บ้านแม่ป้อกและรพ.สต.บ้านปาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  
วัคซีนเข็มที่ 1, วัคซีนเข็มที่ 2, วัคซีนเข็มที่ 3    
ให้แก่ 

  -ประชาชนที่มีอายุมากว่า 18 ปีข้ึนไป  
  -กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป  

  -หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ข้ึนไป  
  -กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค  
  และเทศบาลตำบลศรีวิชัยมี บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เพื่ออำนวย

 ความสะดวกแก่ผู้ที่มีความลำบากในการเดินทาง  
3) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้ชำระสามารถชำระ

ภาษีได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับ และหาก 
มีการเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อนสามารถยื่นคำร้องทุกข์ได้ครับ  

4) การหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจช ุมชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน  กรณีองค์การ
บริหารส่วนตำบลยกฐานะเป็นเทศบาล กระผมกำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

5) การหารือการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีวิชัย เบื้องต้นผู้ปกครองไม่ประสงค์ 
ให้บุตรหลานมาเรียน เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ยังไม่คลี่คลาย และผู ้ปกครองได้เสนอให้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา 



๔๙ 
 

เด็กเล ็กเดิมในตำบลศรีวิชัย เพื ่อเป ิดการเร ียนการสอนแบบแยกหมู ่บ ้าน 
เพื่อลดการพบปะ ลดความแออัดในรถตู้รับส่ง และลดความแออัดในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการสัมผัสของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี 

6) การดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย
ศูนย์บริการประชาชน  (One Stop Service) จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ราษฎรสามารถแจ้งเรื ่องเข้ามาได้
ตลอดเวลาครับ 

นายสงัด ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิ เชิญครบั  
ประธานสภาฯ   (-ไม่มี-) 
 กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ที่มาประชุมในวันน้ี ทำให้การประชุมในคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี กระผมขอปิดการประชุม 
 ขอบคุณครับ 
ปิดประชมุเวลา   15.30  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)      สุพจน์      ตันฮ้อ            คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                            (นายสุพจน์   ตันฮ้อ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 
 



๕๐ 
 

     
 

            (ลงช่ือ)           สงัด  ชัยแสน             
(นายสงัด  ชัยแสน) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

 
 
 
    (ลงช่ือ)      สถิตย์ธนากร  เมืองคำ        คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
                                   (นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)         ธนา     คำเจริญ          คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                            (นายธนา       คำเจริญ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

           รับรองรายงานการประชุม 
     เมื่อวันที่……3 กุมภาพันธ์ 2565..……  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


