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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

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

ผู้มาประชมุ :       จำนวน  13  คน 

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

 
 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน   -   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน  22   คน 
 

1. นายวิเชียร        วิชาเถิน   นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
2. นางสุทธินี       ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
3. นายปาลีวัฒน์     เมายศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
4. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ   เนตรผาบ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
5. นายสมนึก  แก้วประเทศ  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
6. นายเดช  ปันทา   ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 1 
7. นายวรเทพ  เทพวงค์   ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 2 
8. นายคุณากร     จันตา   ผู้ใหญบ่้าน หมู ่4 
9. นายวิชาญ      อุดทา   ผู้ใหญบ่้าน หมู ่9 
10. นายสุทัศน์      เรือนอินทร ์  ผู้ใหญบ่้าน หมู ่13 
11. นางสาวอรชร   แสนยอง   ผู้อำนวยการคลัง 
12. นายประยทุธ เงาสอ่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
13. นางสาวพริม้เพรา  วรรณภิละ  หัวหน้าสำนักปลัด 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา) 
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14. ว่าที่ร้อยตรี กมล   อินแฝง   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
15. นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
16. นางสาวศิริพร   รังสิยารมณ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
17. นางสาวนุชพิชา ศรีไทย   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
18. นางสาวกรรณิการ ์ วงค์จันต๊ิบ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดกิารและสงัคม) 
19. นายธนาธิป  อุต๊ะมา   เจ้าพนักงานพฒันาชุมชนชำนาญงาน 
20. ว่าที่ร้อยตรสีิรเดช   สิทธิเดช   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
21. นางสาวอกนิษฐ ์ ตุ้ยแพร ่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
22. นายนครินทร์    หม่องคำ   พนักงานจ้างทั่วไป 

เปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ   วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  
 พ.ศ.2564 ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธาน 
 สภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯค่ะ  

ระเบียบวาระที่  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
 -ไม่มี- 
มตท่ีิประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564  ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม่ครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน กระผมขออนุญาตตัดข้อความ ในหน้า 17 บรรทัดที่ 18  
 ข้อความว่า ตอนนี้ท่านนายกฯได้ประสานผู้รับจ้างเจาะบ่อบาดาลแล้วคะ 
 ด้วยกระผมพึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ยังไม่ได้ประสานผู้รับจ้าง  เรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล 

หมู่ 5 นั้นได้เข้าไปประสานผู้นำหมู่บ้านและเข้าไปดูแล้วยังคงมีปัญหาหลายด้านครับ 
นายตรีอนันต์  ขัดสาร เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอตัดข้อความในรายงานการประชุมสภาฯ หน้าที่ 16 บรรทัดที่ 12 เนื้อหา
 ข้อความความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้สังเกตการณ์ ไม่ควรอยู่ในรายงานการประชุมครับ 
 ตั้งแต่คำกล่าวของนายมานัส เมธา กำนันตำบลศรีวิชัย ไปจนถึงคำกล่าวของผู้ใหญ่บ้าน
 ทุกท่านครับ เพราะว่าผู้สังเกตการณ์ไม่มีสิทธิอภิปรายครับ นอกเสียจากมีการยื่นกระทู้
 ถามและเห็นควรตามดุลยพินิจของท่านประธานสภาฯ ครับ ขอบคุณครับ  
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นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความ
 เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายสงัด  ชัยแสน นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เขต 2 ได้ส ่งเอกสาร
ประธานสภาฯ เสนอกระทู้ถามเพื่อติดตามสอบถามการดำเนินโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13  งบประมาณตั้งไว้ 886,100 บาท  (แปดแสนแปดหมื่น
 หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เรียนเชิญนายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
 ศรีวิชัย  เขต 2 นำเรียนที่ประชุมครับ 
นายประเทือง  ธิบดี   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมนำเรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อสอบถามไปยังท่านนายกเทศมนตรี  ติดตาม
 สอบถามการดำเนินโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13  
 งบประมาณตั้งไว้ 886,100 บาท  (แปดแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 ราษฎรในพื้นที่อยากทราบว่าโครงการนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ขอบคุณครับ 
นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงครับ  
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน กระผมเห็นด้วยกับสมาชิกสภาฯในเรื่องการพัฒนาต่างๆ กระผมนำเรียนท่าน
 ว่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนั ้น หากมีงบประมาณที ่สามารถ
 ดำเนินการได้กระผมจะทำทันทคีรับ รวมทั้งหมู่ 7 หมู่ 6 และหมู่ 9 ด้วยครับ โครงการ
 ก่อสร้างถนนที่บรรจุในเทศบัญญัติฯนี้มีประมาณ 10 โครงการ ถ้าเป็นไปได้กระผม
 อยากจะทำทั้งหมดครับ แต่สถานการณ์เงินการคลังของเทศบาล ตอนนี้งบประมาณไม่
 เพียงพอในการดำเนินการครับ ขอบคุณครับ 
นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.1 เรื่อง ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     

พ.ศ.2564 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติท่ี 1/2564) งบประมาณตั้ง
ไว้ 369,200 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

นายสงัด  ชัยแสน กระผมขอชี ้แจงที ่ประชุมครับ ตามที่ผู ้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ขออนุมัติ
ประธานสภาฯ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็น
 รายการใหม่ จำนวน 2 รายการ (ตามแบบเสนอญัตติที่ 1/2564)  
    
 เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง ๆ  
 ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 324,000 บาท และจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบติดผนงั 
 ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,600 บาท เป็นเงิน 45,200 บาท  
 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น  369,200 บาท นั้น แตเ่นื่องจากผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็น
 ว่ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง ดำเนินการจัดซื ้อในช่วงนี ้ และมีโครงการ/
 กิจกรรมอื ่นที ่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า ดังนั ้น จึงขอถอนญัตติที ่ได้เสนอต่อ
 ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เรียนเชิญท่านนายกฯ
 ช้ีแจงครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน ตามที ่กระผมได้ย ื ่นญัตติขออนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติที่ 1/2564) จำนวนเงิน  
 369,200 บาท  ดังนี้  

1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง ๆ 
 ละ 32,400 บาท  เป็นเงิน 324,000 บาท  

2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ 
 ละ 22,600 บาท เป็นเงิน 45,200 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 369,200 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
 ด้วยสถานการณ์การเงินการคลังตอนนี้มีงบประมาณไม่เพียงพอ และเห็นว่ายังไม่มี
 ความจำเป็นเร่งด่วนที ่จะต้องดำเนินการจัดซื ้อในช่วงนี ้ ประกอบกับมีโครงการ/
 กิจกรรมอื ่นที ่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า ดังนั ้น จึงขอถอนญัตติที ่ได้เสนอต่อ
 ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครับ แต่หากมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอที่จะ
 สามารถทำได้กระผมจะดำเนินการทันทีครับ ขอบคุณครับ 
นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์  
 (เห็นชอบ 9 เสยีง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน) 
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นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน กระผมขอทราบความคิดเห็นของสมาชิกสภาฯ ท่านที่ไม่ยกมือเห็นชอบในการ

ถอนญัตติครับ 
นายสคีำ  พ่อแจ ้ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ที่ผ่านมากระผมได้ออกพื้นที่ในตำบลศรีวิชัย เขต 1 ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน

เกี่ยวกับปัญหาห้องประชุมที่ร้อนอบอ้าว ขอให้ปรับปรุงให้ติดเครื่องปรับอากาศหรือ 
ติดพัดลมครับ กระผมต้องการให้ปรับปรุงห้องประชุมให้ดูดีมากกว่าน้ีครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ตามที่ท่านนายกฯได้นำเรียนนั้น ไม่ได้ปฏิเสธการปรับปรุงห้องประชุมครับ  
ประธานสภาฯ แต่ท่านนายกฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ   

และมีโครงการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่าจึงต้องขอถอนญัตติครับ 
 
นายตรีอนันต์  ขัดสาร เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยกับการถอนญัตติ อันที่จริงแล้วกระผมสนับสนุนโครงการนีค้รับ แต่ต้อง

โอนงบประมาณจากสว่นอื่นมาดำเนินการนั้น กระผมเกรงว่าจะเกิดปัญหาภายหลงัครบั 
ในอนาคตหากมีงบประมาณเพียงพอกระผมสนับสนุนครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยกับการปรับปรุงห้องประชุมหากงบประมาณมีเพียงพอที่จะดำเนินการ

ครับ และขอฝากท่านนายกฯปรับปรุงห้องประชุมให้ครบถ้วนทั ้งระบบไฟฟ้าและ 
ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมให้ดีพร้อมใช้งานด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน  ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มที่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไปเข้าสู่ระเบยีบวาระการประชุมที่ 4.2 ครับ 

 4.2 เรื่อง ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติท่ี 2/2564) งบประมาณตั้ง
ไว้ 33,300 บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พิจารณา

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  รายละเอียดดังนี้ 
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โอนลด 
แผนงานสาธารณส ุข  งานบร ิหารท ั ่ วไปเก ี ่ ยวก ับสาธารณส ุข  งบบ ุคลากร  
หมวดเง ินเดือน  (ฝ ่ายประจำ) ประเภทเง ินเดือนพนักงาน งบประมาณตั ้งไว้ 
1,219,920 บาท  
รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน 33,300 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
1. แผนงานสาธารณส ุข  งานบร ิหารท ั ่ วไปเก ี ่ ยวก ับสาธารณส ุข  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 

งบประมาณตั้งไว้ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลือ่นที่ รวมจำนวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 6,000 บาท    
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท  เพื่อใช้ในการติดต่อสื ่อสารเกี ่ยวกับงานกู ้ชีพ – กู้ภัย
1669 ของเทศบาลตำบล ศรีวิชัย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
- หน้าจอ PLS LCD ขนาด 6.25 นิ้ว ความละเอียดแบบ HD+ หรือดีกว่า 
- RAM ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- ความจุ 128 GB รองรับ microSD Card สูงสุด 1TB 
- กล้องหลังไม่น้อยกว่า 4 ตัว   
- กล้องหน้า ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล  
- การเช่ือต่อ Wifi , Bluetooth, A-GPS , USB-C 
- มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่อง 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคา
สืบท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ 

2. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ 
งบประมาณตั้งไว้ 21,300 บาท    (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังนี้  

 2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื ่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 17,000 บาท  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบ ัต ิงานของกองสาธารณสุขและสิ ่ งแวดล้อม โดยม ีค ุณลักษณะพื ้นฐาน 
รายละเอียดดังนี้  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
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- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั ้งภายใน ( Internal) หรือภายนอก (External) 
จำนวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ ้ว ความละเอียดแบบ FHD 

(1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

 2.2 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน 4,300 บาท 
เพื ่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน รายละเอียดดังนี้  

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ(์Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อ

นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าตอ่นาที

(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้น จำนวน 33,300 บาท  

นายสงัด  ชัยแสน  เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  
 ญัตติขออนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติที่ 2/2564) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  



๘ 

 

 เพื่อให้ที่ประชุมได้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นของครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติให้มากขึ้น 
จึงขอให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นด้วย
ค่ะ 

นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทีเ่คารพและท่านสมาชิกสภา 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  
 ตามที่  แผนงานสาธารณสุข ได้ขออนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 1.เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  
 2.เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 
 3.เพื่อจัดซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะ 
นายสงัด  ชัยแสน  เชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทีเ่คารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน กระผมเห็นว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 

และเครื ่องพิมพ์ ของกองสาธารณสุขฯ นั ้นมีความจำเป็น เนื ่องจากใช้ในงานของ 
กองสาธารณสุข รถกู้ชีพกู้ภัย (EMS) ซึ่งตอนนี้กระผมได้ปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน 
รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการประชาชน (One stop Service) 
เพื่อให้กองสาธารณสุขเข้าใช้พื้นที่ส่วนนั้นครับ และได้ไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบล 
ป่าไผ่และอบต.เวียงแก้ว ทำให้เป็นระบบเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ตำบลศรีวิชัยครับ นำเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกฯทุกท่านขอความเห็นชอบ
ด้วยครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์  ขัดสาร เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วย เนื่องจากเป็นการบริการแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับ  

และกระผมขอข้อมูลรายละเอียดการให้บริการของรถกู้ชีพ กู้ภัยด้วยครับ 
นายสงัด  ชัยแสน เชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงครับ  
ประธานสภาฯ 
นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ  
 การจัดซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่นั้น เราจะผูกกับเบอร์เคลื่อนที่ซึ่งเปน็เบอร์ศูนย์กลางที่ใช้

ติดต่อสื่อสาร เป็นเบอร์ติดต่อของเทศบาลโดยตรง ในส่วนนี้รับเฉพาะเคสฉุกเฉิน ซึ่ง
ประชาชนต้องโทรไปเบอร์ 1669 แล้วจึงโทรกลับมาที่เบอร์กลางของเทศบาลเพื่อให้
เจ ้าหน้าที ่ของเราออกเหตุคะ ในกรณีที ่ เป ็นคนไข้ติดเตียงต้องการให้ไปส่งไป
โรงพยาบาลแนะนำให้ติดต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อจักได้



๙ 

 

ประสาน 1669 แจ้งให้รถเราออกปฏิบัติงานคะ และในกรณีที่รถEMS ของเราออก
เหตุติดเคส มีเคสซ้อน ทางโรงพยาบาลจะประสานไปยังเทศบาลตำบลแม่ตืนหรือ 
อบต.เวียงแก้ว มาช่วยคะ ในกรณีที ่ เทศบาลตำบลแม่ตืนมีเคสซ้อนทางเราก็ต้อง
ออกไปช่วยเช่นกัน เพราะต้องมีเราได้ทำ MOU ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3 
ที่ คือ เทศบาลตำบลศรีวิชัย เทศบาลแม่ตืน และ อบต.เวียงแก้ว ค่ะ 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
สมาชิกสภาฯเขต 1 ท่านครับข้ันตอนการออกให้บริการของ 1669 ค่อนข้างล่าช้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว

ในการให้ ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะให้ประชาชนติดต่อมายัง
เบอร์กลางก่อน แล้วเราจึงค่อยโทรรายงาน 1669 ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ครับ ท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นนี้  
ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ครับ (-ไม่มี-)  
 หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์  
 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน) 

 4.3 เรื่อง ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติท่ี 3/2564) งบประมาณตั้ง
ไว้ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ เพื ่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั ่วไป   งานบริหารงานคลัง   งบบุคลากร หมวดเง ินเดือน  
(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 2,891,760 บาท  
รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน 22,000 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณตั้งไว้ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพัน
บาทถ้วน)  
เครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื ่อง เป็นเงิน  
22,000 บาท 



๑๐ 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน         
1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน  22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน    1 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 
แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ่ต ้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื ่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้น จำนวน 22,000 บาท  

นายสงัด  ชัยแสน  เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ  
 ญัตติขออนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติที่ 3/2564) สำนักปลัดเทศบาล 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 

บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  เพื ่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
เช่น การประชุม การอบรมนอกสถานที่ หรือการประชุมคอนเฟอเรนซ์ ฯลฯ  

 
 



๑๑ 

 

 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่ร่วมรับฟังทางสถานีวิทยุครับ  เรื่องขอเสนอญัตติ เพื่อขอให้

สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน  1 
เครื ่อง เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับใช้ในการประชุม การอบรมต่าง ๆ ซึ ่งด้วย
สถานการณ์ปัจจุบันมีคำสั่งให้มีการประชุมแบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทำให้คอมพิวเตอร์
ในสำนักงานไม่เพียงพอในการใช้งาน รวมถึงใช้ในการเก็บข้อมูลนอกสถานที่เพื่อนำมา
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องชาวบ้าน และการให้บริการแก่ประชาชน เช่น การ
ตรวจจับพิก ัด GPS เป ็นต้น คร ับ เพื ่อให ้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ กระผมจึงขอความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกฯครับ การจัดซื ้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊กเพื ่อใช้ในการทำงานนอก
ประธานสภาฯ สถานที่และการให้บริการแก่ประชาชนนอกสถานที่นั ้น กระผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่
 จำเป็นและเป็นประโยชน์ก ับประชาชนอย่างยิ ่งคร ับ  ขอบคุณทุกท่านที ่ได้ให้
 ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ครับ ท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นนี้ อีกหรือไม่ครับ (-ไม่มี-)  
 หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์  
 (เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 ท่าน) 

 4.4 เรื่อง ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติท่ี 4/2564) งบประมาณตั้ง
ไว้ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ เพื ่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา งบบคุลากร หมวดเงินเดือน       
(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 2,903,280 บาท  
รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน 30,000 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม ่
1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)   
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 พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว  จำนวน 30,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลตำบลสรีวิชัย จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
- ตะแกรงครอบใบพัดเหลก็ กรอบพลาสติก คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน 
- ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ 
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติ (Ball Bearing) 
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเทอร์โมฟิวส์ (Thermal Fuse) ตัดไฟอัตโนมัต ิ
- ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.934-2558 จากสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
- ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รบัการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO 9001 
- ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครภัุณฑ์ จึงจัดหาตามราคาสบื
ท้องตลาดหรอืราคาทีเ่คยจัดซือ้ 
รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจา่ยรายการใหม่ท้ังสิ้น จำนวน 30,000 บาท  

นายสงัด  ชัยแสน  เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เลขานุการสภาฯ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ  
 ญัตติขออนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติที่ 4/2564) กองการศึกษา  
 1.เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง 
 เชิญเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ช้ีแจงเหตุผลและความจำเป็นคะ 
นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ  
 ญัตติที่ 4/2564 กองการศึกษา ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ ้ว เพื ่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลศรีวิชัย จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
เนื่องจากพัดลมติดผนังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้งานมาเป็นระยะเวลานานหลายปี 
ทำให้เกิดการชำรุด พัดลมติดผนังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทั้งหมด 42 ตัว ชำรุด 
20 ตัว ทำให้การระบายอากาศไม่ดีนักและบรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อน
อบอ้าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กองการศึกษาจึงขอความเห็นชอบจากสภา
แห่งนี้เพื่ออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อพัดลมติดผนังคะ ขอบคุณค่ะ 
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นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่ร่วมรับฟังทางสถานีวิทยุครับ เรื่องขอเสนอญัตติ เพื่อขอให้

สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 
20 เครื่อง ๆ  ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลตำบลศรีวิชัย พัดลมติดผนังชำรุดหลายตัว ทำให้และบรรยากาศภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กร ้อนอบอ้าว อันที ่จร ิงคุณครูต้องการเครื ่องปรับอากาศแต่ด้วย
งบประมาณของเรามีไม ่เพียงพอจึงต้องจ ัดซื ้อพัดลมก่อนครับ ในอนาคตถ้ามี
งบประมาณเพียงพอกระผมจะติดตั ้งเครื ่องปรับอากาศ คงต้องดำเนินการให้เด็ก
นักเรียนก่อนครับ นำเรียนสมาชิกฯ และขอความเห็นชอบด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ กระผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเช่นกันครับ 
ประธานสภาฯ เพราะห้องที่อยู่รวมกันหลายๆ คน แล้วพัดลมมีจำนวนไม่เพียงพอ จะทำให้อากาศไม่
 ถ่ายเทครับ ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ครับ ท่านใดมีข้อซักถาม
 ในประเด็นนี้ อีกหรือไม่ครับ (-ไม่มี-)  
 หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์  
 (เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 ท่าน) 

 4.5 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ 
สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญ เลขานุการสภาฯ นำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคะ 
เลขานุการสภาฯ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ  
 เรื ่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยให้สภาท้องถิ่นกำหนดระเบียบเกี่ยวกับ
การอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถ่ิน รวมทั้งขอ
ความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับการ
กำหนดการประชุมสภาท้องถ่ินให้ประชาชนทราบ 

 โดยวางระเบียบไว้ดังนี้  
 ข้อ 1 ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุม
และลงลายมือชื ่อผู ้ขอเข้าฟังการประชุมยื ่นต่อประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยไม่น้อย



๑๔ 

 

กว่า 1 วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตและให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการ
ประชุมได้ 
 กรณีที ่มีผู ้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็น 
ผู้ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ต้องระบุถึงจำนวนและรายช่ือผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 

 กรณีที ่ม ีประชาชนยื ่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจำนวนมากและ 
ไม่สามารถจัดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร 
หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียง
โดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
 ข้อ 2 ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้  
(1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
(2) นั่งหรืออยู่ประจำในที่ที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
(3) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระทำให้เสื่อมเกียรติที่ประชุม
หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียงหรือกระทำการใด ๆ  อันเป็น
การรบกวนการประชุม 
(4) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อื่นใดที่
อาจรบกวนการประชุมได้ 
(5) ไม่นำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
(6) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ที่สั่งโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 
 ข้อ 3 ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยดำเนินการดังนี้  
(1) จัดทำแบบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(2) รวบรวมคำร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย
พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
(3) จัดที่นั่งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 
 ข้อ 4 ในขณะที่กำลังประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยอยู่ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบนี้ 
หรือกระทำฝ่าฝืน 
  ข้อ 2 ให้ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีอำนาจตักเตือน ห้ามปราม หรือสั่ง
ให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้ 
 ในกรณีประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้น 
ขัดขืน ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยมีอำนาจสั ่งเจ้าหน้าที ่ซึ ่งได้รับแต่งตั้ง  
จากผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชัยให้ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้นำตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย
หรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยก็ได้ 
 
 



๑๕ 

 

 ข้อ 5 คำสั่งประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยความใน ข้อ 4 นี้ให้เป็นเด็ดขาด 
 ข้อ 6 ในกรณีที่สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  มีมติให้เป็นการประชุมลับผู้เข้าฟัง  
การประชุมทุกคนจะต้องออกจากที่ประชุม 

นายสงัด  ชัยแสน  ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์  ขัดสาร เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยกับการกำหนดระเบียบเพิ่มเติม เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชน

เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  แต่ด้วยหมวดที่ 9 
การรักษาระเบียบและความสงบเรยีบรอ้ย ได้ให้อำนาจเด็ดขาดแก่ประธานสภาท้องถ่ิน 
ตั้งแต่ข้อ 117 ถึงข้อ 122 แต่ก็ยังไม่ครอบคลุม การที่สภาจะออกเป็นระเบียบของ
สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยกระผมเห็นด้วยครับ แต่กระผมมีข้อท้วงติงในข้อที่ 2 (4)  
ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจ
รบกวนการประชุมได้ ข้อนี้รวมถึงการออกสื่อทางวิทยุที่ทางคณะผู้บริหารดำเนินการ
ด้วยหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ  
 ข้อ 2 (4) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์ 
 อื่นใดที่อาจรบกวนการประชุมได้ สามารถทำข้อกำหนดยกเว้นได้คะ เช่น ออกอากาศ
 การประชุมผ่านสื่อวิทยุเพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบ หรือการบันทึกเสียงเพื่อใช้ในการ
 จัดทำรายงานการประชุมคะ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่ท่านตรีอนันต์  ขัดสาร กล่าวก็ถูกต้องครับ แต่ต้องดูระเบียบและตีความหมาย

ของประโยคด้วยครับ ในข้อ 2 
(3) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระทำให้เสื่อมเกียรติที่ประชุม
หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียงหรือกระทำการใด ๆ  อันเป็น
การรบกวนการประชุม 
(4) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อื่นใดที่
อาจรบกวนการประชุมได้ 
ในระเบียบระบุไว้ว่า อันเป็นการรบกวนการประชุม หากการกระทำนั้นไม่รบกวนการ
ประชุมก็ทำได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ผู ้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่ร่วมรับฟังทางสถานีวิทยุครับ  เรื ่อง การออกระเบียบให้

ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผม
เกรงว่าจะถูกวิพากษ์วิจารย์จากประชาชน รวมถึงการออกระเบียบนี ้จะขัดต่อ 
ข้อกฎหมายหรือไม่ครับ และอยากจะให้ทำเป็นคำสั่งแล้วแจกให้สมาชิกฯ ศึกษาข้อมูล
ครับ เพราะสภาแห่งนี ้เป็นสภาของประชาชน สภาแห่งนี ้เป็นที ่แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน แต่ต้องดูว่าข้อกำหนดใดที่เป็นการกีดกันประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร
การประชุม ตามพรบ.อำนวยความสะดวก ในข้อ 2 (4) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์
ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์ อื ่นใดที่อาจรบกวนการประชุมได้  



๑๖ 

 

ตรงนี้กระผมคิดว่าอยู่ในดุลพินิจของประธานสภาครับ ดังนั้น กระผมจึงอยากให้มี
ข้อยกเว้นการออกอากาศเสียงตามสาย การออกอากาศเสียงทางวิทยุ และการ
ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชุมได้
ทั่วถึงครับ และข้อ 3 ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยดำเนินการดังนี้ เพิ่มเติม 
(4) การเรียกประชุมสภา ให้ปิดประกาศให้ทั่วถึงทั้งตำบลศรีวิชัย รวมทั้งในส่วนที่
เกี ่ยวข้อง ให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกันครับ ในส่วนเอกสารแนบท้าย แบบเสนอ 
ขออนุญาตเข ้าฟ ังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศร ีว ิช ัย  ข้อความว่า  คำสั่ ง  
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยอนุญาตหรือไม่อนุญาตนั้น อำนาจการตัดสินอยู่ที่
ประธานสภาครับ กระผมเกรงว่าจะเป็นการปิดกั้นประชาชนครับ ขัดกับพรบ.อำนวย
ความสะดวกครับ กระผมเสนอว่าให้ประชาชนยื่นเรื่องขออนุญาตเข้าฟังการประชุม
สภาฯ มายังศูนย์ One Stop Service เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองแล้วนำเสนอต่อ
ประธานสภาเพื ่อพิจารณาต่อไปครับ เพื ่อเป็นการกระจายอำนาจครับ  กระผม 
ขอเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายระเบียบครับ 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ  
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0804.3/ว4995 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563  

เรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราอ้างอิง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน หมวด 9 ข้อ 117  
หนังสือฉบับนี้เล็งเห็นว่าหากเกิดความวุ่นวายในสภาขึ้น จึงให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นยึดถือปฏิบัติตามนี ้คะ เอกสารที ่ส่งให้สมาชิกฯนั ้นเป็นร่างระเบียบการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นคะ ในส่วนนี้ทำตาม
หนังสือสั่งการคะ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครับ 
นายกเทศมนตรี หมวด 9 ข้อ 117 วรรค 4 ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟัง

การประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด 
ตอนนี้สมาชิกฯ ยังไม่ได้หารือ ไม่มีข้อเสนอให้เลือกเพิ่มเติมครับ และต้องทำให้ตรงตาม
ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือจัดทำให้กระทบกับประชาชนน้อยที ่สุดครับ  
ในส่วนน้ีกระผมยังไม่เห็นด้วยครับ 

นายสงัด  ชัยแสน  ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ให้คำแนะนำครับ  
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ว่าท่ีรต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ศรีวิชัย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ 
 ตามระเบียบว ่าด ้วยการให้ประชาชนเข ้าฟ ังการประชุมและการปรึกษาของ  

สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตามที่ร่างระเบียบมาน้ัน ดิฉันมีข้อสงสัย 2 ข้อ 
 1. ผู้ประสงค์จะเข้ารับฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาต ซึ่งการยื่นหนังสือขอ

อนุญาตนั้น ต้องยื่นหนังสือล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยไม่น้อย
กว่า 1 วัน ในข้อนี้ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย



๑๗ 

 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ. 2554 หมวด 9 การรักษาระเบียบและความสงบเรยีบรอ้ย และเนื่องด้วยหนังสอื
เชิญประชุมมีข้อความระว่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล
ตำบลศรีวิชัยในครั้งนี้ให้ประชาชนที่สนใจทราบและเข้ารับฟังการประชุม อยากถามว่า
หากในกรณีที่ประชาชนมารับฟังการประชุมโดยที่ไม่ได้ขออนุญาต ท่านประธานสภาจะ
มีคำวินิจฉัยอย่างไรคะ 

 2. ตามระเบียบดังกล่าว การอนุญาตนั้นประธานสภาเป็นผู้อนุญาต ดิฉันอยากทราบ
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุม 
และคุณสมบัติใดที่ท่านประธานสภาไม่อนุญาตให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมคะ 

 เรียนเชิญท่านประธานสภาช้ีแจงคะ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ 
 ขออนุญาตตอบคำถาม ในฐานะเลขานุการสภาฯคะ ตามที่ท่านสมาชิกฯกล่าวมาน้ัน 

ข้อ 117 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เป็นข้อระเบียบที่ได้กำหนดไว้  
แต่ข้อคำถามที่ท่านสมาชิกฯถามมานั้น ข้อความว่า ต้องยื่นหนังสือล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยไม่น้อยกว่า 1 วัน ในส่วนนี้เราดำเนินการตามข้อสั่ง
การของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0804.3/ว4995 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 
2563 เรื ่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ประชาชนผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับฟังการประชุมต้องขออนุญาตก่อนเข้ารับฟังการประชุม
คะ ตอนนี้ยังคงเป็นร่างระเบียบคะ 

ว่าท่ีรต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช    ขอบคุณเลขานุการสภาฯที่ได้ช้ีแจงคะ แต่ดิฉันอยากทราบความชัดเจนใน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 แบบเสนอขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ในข้อความ  

คำสั ่ง  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย อนุญาตหรือไม่อนุญาต นั ้น เพื ่อเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน จึงอยากทราบคุณสมบัติที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าร่วม
รับฟังการประชุมได้ และคุณสมบัติใดที่ท่านประธานสภาไม่อนุญาตให้เข้าร่วมรับฟัง
การประชุมคะ ควรระบุให้ชัดเจนคะ 

นายสงัด  ชัยแสน  ขออนุญาตช้ีแจงขอซักถามครับ  
ประธานสภาฯ ประเด็นที่ 1 ในการประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมา ไม่มีการปิดกั้นครับ ได้มีหนังสือเชิญ

ประชุมไปยังผู ้นำชุมชนและขอความอนุเคราะห์ผู ้นำชุมชนในการประชาสัมพันธ์  
เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯทุกครั ้งครับ และเนื ่องจากห้อง
ประชุมของเทศบาลมีพื้นที่คับแคบ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา หากมีประชาชนมาร่วมรับฟังจำนวนมากอาจจะต้องจัดเตรียมสถานที่  
ด้านนอกอาคารห้องประชุมเพื ่อลดความแออัด เพื่ อเป็นการเว้นระยะห่างครับ  
ทางสภาก็พร้อมจะดำเนินการตามความต้องการของสมาชิกฯและประชาชนครับ 



๑๘ 

 

 ประเด็นที ่ 2 ที ่ท ่านสมาชิกฯถามมาว่า ประชาชนที ่ย ื ่นแบบเสนอขออนุญาต 
เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประธานสภามีหลักเกณฑ์หรือคุณสมบตัิใด
พิจารณาอนุญาตให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ และคุณสมบัติใดที่ท่านประธานสภาไม่
อนุญาตให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมนั้น กระผมคิดว่าท่านผู้ทรงเกียรติในที่ประชุมแห่ง
นี้ ท่านหลับตาก็คงรู้แล้วว่าบุคคลแบบใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ 
ยกตัวอย่าง เช่น 
1) เป็นคนวิกลจริต 
2) เมาสุรา ไม่มีสติสัมปชัญญะ อันจะก่อให้เกิดปัญหาหรือความอลเวงในที่ประชุม 
ร่างระเบียบนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นจากประธานสภาเพียงคนเดียว การจัดทำเกดิจากหนังสือ
สั่งการและอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย สิ่งใดที่ทำแล้วทำให้สภามีความสงบ
เรียบร้อยและเป็นไปในทิศทางทีด่ี กระผมพร้อมที่จะดำเนินการครับ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้
ควรให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบคอยดูแลความสงบเรียบร้อยครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่ร่วมรับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
 ร ่าง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข ้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ  

สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย นั้น สภาท้องถ่ินเป็นผู้กำหนด ในส่วนประชาชนที่เข้ารับฟัง
การประชุมนั้น ทางคณะบริหารจะเตรียมความพร้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น หมวด 9 การรักษาระเบียบและความสงบ
เรียบร้อย ข้อ 117 ถึงข้อ 122 รวมถึง ตามพรบ.เทศบาลครับ กระผมเสนอให้ตัด
เอกสารแนบท้ายระเบียบออกหรือชะลอญัตตินี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน  ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ให้คำแนะนำครับ  
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
นายตรีอนันต์  ขัดสาร เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมนำเรียนเบื้องต้นไปแล้วว่า ขอเพิ่มเติมข้อความ ในข้อที่ 2 (4) ไม่ใช้เครื่องมือ

สื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจรบกวนการ
ประชุมได้  เพิ ่มเติมข้อความต่อท้าย เว้นแต่เจ้าหน้าที ่กิจการสภา และเจ้าหน้าที่
เทศบาลให้กระทำได้ ครับ ขอบคุณครับ 

นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 สำหรับญัตตินี้ กระผมคิดว่าควรชะลอเพื่อศึกษารายละเอียดก่อนครับ 
นายสงัด  ชัยแสน  ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะครับ  
ประธานสภาฯ ญัตติที่ 4.5 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา

ของสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ชะลอไว้ก่อนครับ 
 (ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยมีมติให้ชะลอญัตติ) 
มติท่ีประชุม รับทราบ  



๑๙ 

 

4.6 เรื ่อง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย จำนวน 2 คน  
เพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  ข้อ 12 

นายสงัด  ชัยแสน  เชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ 
 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร
 จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 

(4) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มอบหมาย จำนวนสองคน เป็นกรรมการ ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลเชิงรุก ซึ่งเทศบาลตำบล
ศรีวิชัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในปี 2562 จำนวน 25 
คน และจะหมดวาระในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มีวาระ 4 ปี ซึ่งคณะกรรมการที่
ได้รับมอบหมายจากสภาได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาฯ จึงนำเรียนที่
ประชุมสภาเพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย จำนวน 2 คน เพื่อ
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพคะ 

นายสงัด  ชัยแสน  เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงครับ   
ประธานสภาฯ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ     
เลขานุการสภาฯ พ ิ จ า ร ณา ค ั ด เ ล ื อ กส ม าช ิ ก ส ภา เ ทศบ าลตำบล ศร ี ว ิ ช ั ย  จ ำนวน  2  คน  
 เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
 สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545   
 ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 (๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 (๒) พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตาม
 ข้อ ๑๐  
 (๓) ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือ
 แย้งกับประกาศนี้  
 (๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้านในชุมชน
 หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  



๒๐ 

 

 (๕) ให ้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและโครงการหรือกิจกรรมที ่เกี ่ยวกับงาน
 สาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมายแก่หน่วยงานองค์กรหรือกลุ ่มประชาชนและองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 (๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานรายงานการรบัเงินการจา่ยเงนิ
 และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 วิธีการคือ ให้เสนอทีละคน โดยมีผู ้เสนอและผู ้ที ่ถูกเสนอชื ่อจะต้องมีสมาชิกสภา 
 ออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน 
นายสงัด ชัยแสน  ลำดับต่อไปเป็นการเสนอชื ่อบุคคลเพื ่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุน
ประธานสภาฯ หลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 คน เชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ครับ 
นายสคีำ พ่อแจ้ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมนายสีคำ พอ่แจ ้  
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 เสนอนายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
ว่าท่ีรต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช    เรียนประธานสภาฯ ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 1 
นายสุตรีอนันต์ ขัดสาร  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายตรีอนันต์ ขัดสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 2 
นายสงัด ชัยแสน เชิญเสนอช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพครับ 
ประธานสภาฯ  
นายธนา คำเจริญ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมนายธนา คำเจรญิ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 เสนอ  ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช    เป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ  
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสีคำ  พ่อแจ้  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสีคำ  พ่อแจ้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 1 
นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ    เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสถิตย์ธนากร เมืองคำ    
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 2 
นายสงัด ชัยแสน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน 
ประธานสภาฯ สุขภาพอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 



๒๑ 

 

นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมนายนิชสัน  เดชะอุป  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 เสนอ   นายสุรพล  ดวงจิต  เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสุพจน์ ตาสุยะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 1  
นายประเทือง ธิบดี  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายประเทือง ธิบดี 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 2 
นายสงัด ชัยแสน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน 
ประธานสภาฯ สุขภาพอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมนายพุทธิ นะมา  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 เสนอ   นายประเทือง ธิบดี เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์ ตันฮ้อ  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสุพจน์ ตันฮ้อ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 1  
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมนายนิชสัน  เดชะอุป  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 2  
นายสงัด ชัยแสน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื ่อบุคคลเพื ่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการเสนอช่ือ ณ บัดน้ี 
ประธานสภาฯ   บัดน้ี กระผมขอรายงานการเสนอช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
1. นายสถิตย์ธนากร       เมืองคำ          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
2. ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
3. นายสุรพล               ดวงจิต        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
4. นายประเทือง         ธิบด ี        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 

 เม ื ่อมีผ ู ้ เสนอชื ่อมากกว่า 2 คน ลำดับต่อไปเป็นการลงคะแนนคัดเล ือกเป็น
 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ     
เลขานุการสภาฯชั่วคราว  การลงคะแนน ให้สมาชิกสภาเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ถูกเสนอ (การลงคะแนนลบั) 

โดยประธานสภาเป็นผู้เรียกสมาชิกสภามารับซองจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย
และเมื่อสมาชิกสภาเขียนช่ือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำบัตรมาหย่อนลงในกล่องทึบแสง
ด้วยตนเองที่วางตรงหน้าประธานสภา  



๒๒ 

 

 การตรวจนับคะแนน ประธานสภาเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับ
คะแนน เมื่อตรวจนับคะแนนแล้วให้ประธานสภาประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา  
ท้องถ่ิน 

นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเสนอให้สมาชิกลงคะแนนโดยเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ถูกเสนอในกระดาษ 

จำนวน 2 ช่ือ ครับ ใช้วิธีการเดียวกับการเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินครับ 
ว่าท่ีรต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช    เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ท่านคะ ดิฉันเสนอให้สมาชิกลงคะแนนโดยเขียนชื ่อตัวและชื ่อสกุลของผู้ถูกเสนอ 

ในกระดาษ จำนวน 1 ช่ือ คะ  
นายสงัด ชัยแสน ประเด็นนี้มีผู้เสนอวิธีการลงคะแนน 2 แบบ ดังนั้นกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติ ดังนี้  

1) เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอในกระดาษ จำนวน 1 ชื่อ ( 5 เสยีง ) 
2) เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอในกระดาษ จำนวน 2 ชื่อ ( 6 เสยีง ) 

นายสงัด  ชยัแสน วิธีการลงคะแนน คือ เขียนช่ือตัวและช่ือสกลุของผู้ถูกเสนอในกระดาษ 2 ช่ือ 
ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไปเป็นการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย จำนวน 2 คน

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 กระผมจะเร ียกชื ่อสมาชิกสภาฯ คราวละหนึ ่งท่าน เพื ่อมาร ับบัตรลงคะแนน 

จากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้รับบัตรลงคะแนน แล้วให้
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จำนวน 2 ชื่อ เมื่อสมาชิกสภาฯ เขียนเสร็จ
เร ียบร้อยแล้ว ให้นำบัตรมาหย่อนลงในกล่องทึบแสงด้วยตนเองที ่วางตรงหน้า
ประธานสภาครับ เรียนเชิญ 
1.  นายนิชสัน      เดชะอุป   
2. นายสุรพล            ดวงจิต    
3. นายตรีอนันต์         ขัดสาร    
4. นายสีคำ             พ่อแจ้    
5. นายสุพจน์           ตันฮ้อ    
6. ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   
7. นายพุทธิ                นะมา     
8. นายสุพจน์              ตาสุยะ    
9. นายธนา                คำเจริญ  
10. นายประเทือง        ธิบดี    
11. นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ  
12. นายสงัด      ชัยแสน 

   ขณะนี ้ท ุกท่านในที ่ประชุมสภาฯได้ลงคะแนนเลือกคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  



๒๓ 

 

   ลำดับต่อไป กระผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 ท่าน มาช่วยตรวจนับคะแนน 
คือ 1.นายธนา     คำเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 

   2.นายสุพจน์  ตาสุยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 และขอให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ช่วยขีดคะแนนตามผลการตรวจนับลง

บนกระดานให้ด้วยครับ 
 -ทำการนับคะแนน 
 บัดน้ีการนับคะแนนได้เสร็จสิ้นแล้ว  
   กระผมขอรายงานผลการนับคะแนนการเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ มีดังนี้ 
 ลำดับที่ 1 นายสถิตย์ธนากร       เมืองคำ    ได ้ 4 คะแนน 
 ลำดับที่ 2 ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   ได ้ 5 คะแนน 
 ลำดับที่ 3 นายสุรพล      ดวงจิต  ได ้ 7 คะแนน 
 ลำดับที่ 4 นายประเทือง      ธิบด ี  ได ้ 7 คะแนน 
 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คือ 
  1) นายสุรพล     ดวงจิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1  
 2) นายประเทือง      ธิบด ี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติมอบหมายให้สมาชิกสภาผู้มีรายชื่อ 

ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
  1) นายสุรพล     ดวงจิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 2) นายประเทือง      ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายสงัด ชัยแสน กระผมมีเรื่องนำเรียนสมาชิกสภาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขอความร่วมมือ 
ประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับ เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง

กัน ในส่วนการแต่งกายนั้นแต่งกายตามความเหมาะสมหรือแต่งกายตามที่ได้กำหนด
ครับ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์ ตาสยุะ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 นำเรียนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านครับ สืบเนื่องจากที่นายประเทือง   

ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เขต 2 ได้ส่งเอกสารเสนอกระทู้ถามเพื่อ
ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบารมีศรีวิชั ย หมู ่ที ่ 13  
งบประมาณตั้งไว้ 886,100 บาท  ซึ่งใช้งบประมาณมากพอสมควร กระผมหารือ
คณะผู้บริหารถ้าหากมีงบประมาณไม่เพียงพอทำทีละครึ ่งได้หรือไม่ครับ และถนน
เส้นทางไปพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเป็นถนนลุกรัง ตอนนี้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักครับ ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขครับ กระผมขอฝากอีก
เรื่องครับ การปกครองนั้นผู้นำต้องมีหลักธรรมะในใจครับ 



๒๔ 

 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายกเทศมนตรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 หากจะทำแบบ

ที่ท่านสมาชิกกล่าวมานั ้น ถ้าหากสามารถทำได้ ต้องให้ช่างประมาณการใหม่ครับ  
แต่ด้วยตอนนี้งบประมาณไม่เพียงพอครับ โครงการถนนที่ต้องดำเนินการมีหลาย
หมู่บ้านครับ กระผมเรียนถามสภาว่าสามารถนำเงินสะสมมาใช้แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้
หรือไม่ครับ ในการซ่อมแซมถนนลุกรังนั้น ขณะนี้กระผมจัดให้มีงานซ่อมบำรุง ให้ท่าน
แจ้งเรื่องเข้ามายังศูนย์รับเรือ่งราวร้องทุกข์ครับและจะทำ MOU แต่ละด้านร่วมกับฝ่าย
ปกครองครับ ขอบคุณครับ 

นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครับ 
นายกเทศมนตรี นำเรียนประธานสภา กระผมจะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1 ครั ้งที ่ 2  

เพื่อเสนอญัตติเพื่อจัดซื้อพัดลมในห้องประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นครับ รวมทั้ง
เสนอญัตติเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องอื่น ๆ ด้วยครับ 

นายสงัด ชัยแสน กระผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประธานสภาฯ  ประจำปี 2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล
 ศรีวิชัย  ประเด็นนี้มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ (-ไม่มี-)  
 หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ  
มติท่ีประชุม  รับทราบและมีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจกระผมเป็นตัวแทนสภาให้ทำหน้าที่คณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ หลังจากมีการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพแล้ว กระผม
ขอให้นำเรื่องการประชุมของกองทุนหลักประกันสุขภาพบรรจุไว้ในระเบียบวาระการ
ประชุมสภา เพื่อจะได้ชี้แจงข้อมูลความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ให้สมาชิกและผู้เข้าร่วม
รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติม เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ที ่มาประชุมในวันนี ้ ทำให้การประชุมในคราวนี ้ล ุล่วงไปด้วยดี   
กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชมุเวลา   12.00  น. 
         



๒๕ 

 

     
 

            (ลงช่ือ)          สงัด  ชัยแสนดวงจิต 
(นายสงัด  ชัยแสน) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

         
ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

          (ลงช่ือ)    สุรีรัตน์   รุ่งเรือง  สุรีรัตน์   รุ่งเรืองรุง่เรือง 
(นางสรุีรัตน์   รุ่งเรือง) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงช่ือ)    สุรพล    ดวงจิต     ประธานคณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 

           (นายสุรพล    ดวงจิต) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 
      (ลงช่ือ)       หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช     คณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 

 (ว่าที่รต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)          สุพจน์   ตันฮ้อ      คณะการกรรมการตรวจรายงานฯ  
                     (นายสุพจน์   ตันฮ้อ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)  สสุถิตย์ธนากร  เมืองคำ     คณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 
                 (นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)      สธุนา   คำเจริญทธินัท คณะการกรรมการตรวจรายงานฯ  
                  (นายธนา       คำเจริญ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

           รบัรองรายงานการประชุม 
           เมื่อวันที่....วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564....... 

 

 

 

 


