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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 

วันที่  13 สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

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

ผู้มาประชุม :       จำนวน  13  คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรพล  ดวงจิต ประธานสภาเทศบาลฯ สุรพล  ดวงจิต  
2 นายนิชสัน  เดชะอุป รองประธานสภาเทศบาลฯ นิชสัน  เดชะอุป  
3 นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เลขานุการสภาเทศบาลฯ สุรีรัตน์  รุ่งเรือง  
4 นายนิรันดร์  ยะเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นิรันดร์  ยะเมฆ  
5 นายเมืองคำ  กาวิตา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เมืองคำ  กาวิตา  
6 นายณรงค์  คำวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ณรงค์  คำวรรณ  
7 นางอนงค์คาร  ทิศหล้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนงค์คาร  ทิศหล้า  
8 นางบุญมี  มณีขัติย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญมี  มณีขัติย์  
9 นายสมนึก  แสนเจริญใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมนึก  แสนเจริญใจ  
10 นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์  
11 นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิรัตน์  วงค์ฝั้น  
12 นายสมคิด  ธรรมป๊อก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมคิด  ธรรมป๊อก  
13 นายสุพจน์  ตาสุยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพจน์  ตาสุยะ  

 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน  -   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน   18   คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมยศ  กันทะวัง นายกเทศมนตรี สมยศ  กันทะวัง  
2 นายประเวศน์  พรมยืน รองนายกเทศมนตรี ประเวศน์  พรมยืน  
3 นายเอกชัย  คำแสน รองนายกเทศมนตรี เอกชัย  คำแสน  
4 นายประยุทธ  เงาส่อง ผู้อำนวยการกองช่าง ประยุทธ  เงาส่อง  
5 นางอรชร  สมพงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง อรชร  สมพงษ์  
6 นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ หัวหน้าสำนักปลัด พริ้มเพรา วรรณภิละ  
7 ว่าที่ร้อยตรี กมล  อินแฝง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กมล  อินแฝง  
8 นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ดุจเดือน อุดสาสาร  
9 นายไพรัตน์  ธนันชัย หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฯ ไพรัตน์  ธนันชัย  
10 นายวสันต์   ทะกาวิน หัวหน้าฝ่ายโยธา วสันต์   ทะกาวิน  
11 นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์ นักวิชาการสาธารณสุขฯ ศิริพร  รังสิยารมณ์  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

12 นางสาวนงคราญ ศรีไทย นักวิชาการศึกษา นงคราญ ศรีไทย  
13 นางสาวรัชณีย์  กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รัชณีย์    กองแก้ว  
14 นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ นักพัฒนาชุมชนฯ กรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ  
15 นางเบญจมาศ  วงค์ต๊ะ นักพัฒนาชุมชนฯ เบญจมาศ  วงค์ต๊ะ  
16 นางรุจิดา     ชมภูเทพา นักจัดการงานทั่วไปฯ รุจิดา      ชมภูเทพา  
17 นายภูเบศร์ บุญมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ภูเบศร์    บุญมา  
18 นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่ เจ้าพนักงานธุรการฯ อกนิษฐ์   ตุ้ยแพร่  

 
เปิดประชุมเวลา   09.00   น. 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง  กราบเรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
เลขานุการสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจำปี 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563  ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว จึงขอเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ 
ประจำที่  

 - ก่อนที่ท่านประธานสภากล่าวเปิดการประชุม ดิฉันขอชี้แจงและ อ่านประกาศสภา
เทศบาลตำบลศรีวิชัย ต่อไปนี้  

 - ตามที่สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม ๒๕63 
มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน นั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคแรก แห่งพระ
ราช บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62 จึง
เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณารับหลักการแห่ง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในวันพฤหัสบดี  
ที่ 13 สิงหาคม ๒๕63 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

  - ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ได้กล่าวเปิดการ ประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต - กระผมขอสวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ รองประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 - ต่อไปกระผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕63 

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต 1) วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 อำเภอลี้ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
ประธานสภาฯ พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  

พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 เวลา 06.30 น. กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์จำนวบรวม ๒0 รูป ณ วัดพวงคำ  
หมู่ที่ 9 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 - เวลา 18.30 น. กิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอลี้  



๓ 

 

 2) เรื ่องการสำรวจถนนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที ่ตำบลศรีวิชัย เมื ่อวันที ่ 10 
สิงหาคม 2563 สำรวจพื้นที่โดยแบ่งเขตเพื่อสำรวจ เขต 1 มีกระผม ท่านนายกฯ 
ท่านรองนายกฯประเวศน์ และ ผอ.กองช่าง เขต 2 มีท่านสท.ว ิร ัตน์ วงค์ฝั้น  
ท่านสท.สมคิด ธรรมป๊อก และท่านสท.สมนึก แสนเจริญใจ ได้ข้อมูลเพื่อนำเสนอในที่
ประชุมต่อไปครับ 

 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประธานสภาฯ ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  18 มิถุนายน  2563 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2   
 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  18 มิถุนายน  2563ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง สืบเนื่อง 

นายสุรพล ดวงจิต จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามท่ีท่านผอ.คลังได้ชี้แจงรายละเอียดรายงานรับ 
ประธานสภาฯ จ่ายเงิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563 ณ ตอนนี้

เดือนสิงหาคม ต้องการทราบรายงานการเงินตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบันครับ 
เมื่อทราบข้อมูลแล้วจะได้นำไปสู่ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณต่อไปครับ  เรียนเชิญ
ผู้อำนวยการคลังชี้แจงครับ 

นางอรชร สมพงษ์ เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านคะ 
ผอ.คลัง ตามที่ดิฉันได้แจ้งรายละเอียดไว้เมื ่อคราวการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน 57,853,000.-
บาท รับจริง ณ วันที ่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน  43,007,987.45.-บาท 
งบประมาณเข้ามาไม่ครบตามเทศบัญัติฯ ที่ตั้งไว้ขาดอีก 14,845,012.55.-บาท 

 สรุปรายรับจริงหักรายจ่ายจริง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
 รับจริง  43,007,987.45.-บาท  
 จ่ายจริง   37,788,938.29.-บาท  
 รับจริงหักรายจ่ายจริง 5,219,049.16.- บาท 
 รายจ่ายที่ต้องกันไว้ จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2563) ดังนี้  
 1.เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน 2,520,000.- บาท 

2.เงินเดือนฝ่ายการเมือง จำนวน     437,440.- บาท  
3.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน 2,020,000.- บาท 
4.เบี้ยยังชีพคนพิการ  จำนวน    771,200.- บาท 
5.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน      24,000.- บาท 
6.ค่าไฟฟ้า   จำนวน    100,000.- บาท 
7.ค่าน้ำมัน   จำนวน    100,000.- บาท 
8.ค่าอินเทอร์เน็ต/โทรศัพท์ จำนวน       30,000.- บาท 
    รวมทั้งสิ้น 6,002,640.-บาท 
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ณ ปัจจุบัน งบประมาณคงเหลือ จริง 5,219,049.16.- บาท จะมีงบประมาณในการ
ดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 1,500,000.-บาท หากต้องการจำนวนที่
ชัดเจนจริง ๆ ต้องรอ วันที่ 30 กันยายน 2563 คะ 

นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ  กราบเรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สอบถามเรื ่องงบประมาณคงเหลือสามารถนำไป

ดำเนินการในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานได้หรือไม่ครับ 
นางอรชร สมพงษ์ ในส่วนงานพัสดุนั้น ดิฉันขอยกตัวอย่างว่า หากสภาฯแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ 
ผอ.คลัง โครงสร้างพื ้นฐาน คือก่อสร้างถนน 1 เส้น ใช้งบประมาณ 1,500,000.-บาท 

เจ้าหน้าที่จะระบุในสัญญาว่า จะทำการเบิกจ่ายหรือทำการเรียกทำสัญญาต่อเมื ่อมี
งบประมาณ 1,500,000.-บาท เพ่ือจ่ายให้ผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมาแล้วคะ เพราะตอนนี้ไม่
ทราบแน่ชัดว่างบประมาณส่วนที่เหลือนั้นจะเข้าจริงหรือเข้ามาจำนวนเท่าใดคะ 

นายสุรพล ดวงจิต ขออนุญาตเรียนถามว่า  เงินสะสมสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่ครับ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
ประธานสภาฯ ครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง  กราบเรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
เลขานุการสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ การจะใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเราต้องกันเงินทุกอย่างไว้หมด

คะ ต้องกันเงินสะสมไว้ 3 เดือน 
นางอรชร สมพงษ์ เงินสะสมมี 2 ส่วน คือ เงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม การที่จะใช้เงินสำรอง 
ผอ.คลัง เงินสะสมได้ต้องใช้เงินสะสมหมดก่อนคะ เพราฉะนั้นเงินสำรองเงินสะสมนั้นเรายังคง

ไม่สามารถใช้ได้คะ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคะ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 4.1เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 
วาระท่ี 1 (รับหลักการแห่งเทศบัญญัติ) 

นายสุรพล ดวงจิต - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  ท้องถิ่น หมวด 4 
ประธานสภาฯ งบประมาณ ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา
 ท้องถ ิ ่น ตามแบบและว ิธ ีการงบประมาณ  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ ิ ่มเต ิมจนถึง  
 พ.ศ. 2543 ซึ ่งนายกเทศมนตรีได้ เสนอญัตติเป็นหนังสือยื ่นต่อสภาท้องถิ ่นตาม
 ระเบียบ เมื ่อว ันที ่ 31 กรกฎาคม 2563 แล้วนั ้น จ ึงขอเชิญนายกเทศมนตรี  
 แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายสมยศ กันทะวัง กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2543 หมวด 3 วิธ ีการจัดทำ
 งบประมาณ ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ รวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณ
 รายจ่าย เสนอต่อคณะผู้บริหาร นั้น 
 - ฉะนั้น ในโอกาสนี้ กระผมในนามของผู้บริหารเทศบาลศรีวิชัย จึงขอแถลงให้ท่าน
 ประธานฯ และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
 แนวนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
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 หลักการ 
 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
 พ.ศ.2543  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ   ทำการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไข
 งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และวรรคสอง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น
 ได้พิจารณาอนุม ัต ิให ้ต ั ้งเง ินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว  
 ให้เจ้าหน้าที ่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
 ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 
 15  สิงหาคม  
  ดังนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงขอกล่าวต่อประธานสภา
 และสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนแนวนโยบายการ
 ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถานะการคลัง 
  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสถานะการเงิน ดังนี้    
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 19,172,507.71 บาท 

   
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,604,229.65 บาท 

   
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,412,551.06 บาท 

   
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 
โครงการ รวม 0.00 บาท    
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ  
รวม 123,500.00 บาท  

 
 
 
 
 
\ 

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
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       2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

(1) รายรับจริง จำนวน 43,007,108.38  บาท ประกอบด้วย 
  

หมวดภาษีอากร จำนวน 73,024.60 บาท 
  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จำนวน 26,847.90 บาท 

  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 52,235.65 บาท 

  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 

จำนวน 0.00 บาท 

  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 70,600.00 บาท 

  
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท 

  
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 16,935,337.23 บาท 

  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 25,849,063.00 บาท 

 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จำนวน 1,852,879.45 บาท 

 
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,936,058.84 บาท ประกอบด้วย 

  
งบกลาง จำนวน 14,788,183.74 บาท 

  
งบบุคลากร จำนวน 12,999,772.00 บาท 

  
งบดำเนินงาน จำนวน 6,714,925.10 บาท 

  
งบลงทุน จำนวน 138,178.00 บาท 

  
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,295,000.00 บาท 

 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 
1,852,879.45 บาท  
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
  รายรับจริง ปี  2562 ประมาณการ ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       
หมวดภาษีอากร 410,572.52 186,000.00 100,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

26,295.70 61,500.00 40,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 93,249.86 90,000.00 100,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 91,050.00 90,000.00 90,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 621,168.08 427,500.00 330,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

หมวดภาษีจัดสรร 21,616,816.70 24,867,500.00 25,415,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,616,816.70 24,867,500.00 25,415,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,041,895.00 32,558,000.00 34,020,700.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

27,041,895.00 32,558,000.00 34,020,700.00 

รวม 49,279,879.78 57,853,000.00 59,765,700.00 
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                       บันทกึหลักการและเหตุผล 
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,539,740 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,638,660 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 9,351,450 
  แผนงานสาธารณสุข 2,919,180 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,418,640 
  แผนงานเคหะและชุมชน 7,761,340 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 45,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 561,850 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,200,000 
  แผนงานการเกษตร 20,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 21,309,840 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 59,765,700 

 
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2561 
ประมาณการ  

ปี 2562 
ประมาณการ 
 ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ       
 งบกลาง 18,066,419.18 24,260,119.00 21,309,840.00 
 งบบุคลากร 14,300,572.00 17,148,300.00 20,777,400.00 
 งบดำเนินงาน  11,237,384.58 9,121,981.00 10,038,060.00 
 งบลงทุน 1,415,898.00 5,392,600.00 5,630,400.00 
 งบเงินอุดหนุน 1,934,000.00 1,930,000.00 2,010,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 42,135,929.79 46,954,273.76 57,853,000.00 
รวม 42,135,929.79 46,954,273.76 57,853,000.00 
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นายสุรพล ดวงจิต ขอให้ทุกท่านตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดในรายจ่ายด้านต่าง ๆ ของแต่ละกองและ 
ประธานสภาฯ แต่ละสำนักและแผนงานครับ ว่าเห็นสมควรมีมติรับร่างแห่งเทศบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่ มีท่านใดสงสัยหรือต้องการ
 สอบถามเชิญสอบถามได้ ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถาม ต่อไปจะเป็นการลงมติรับหลักการ  
ประธานสภาฯ ร ่ า ง เทศบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ ายประจำป ี งบประมาณ พ .ศ .256 4  
 ที่คณะผู้บริหารเสนอต่อสภาเทศบาลฯ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการร่างเทศ
 บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม มีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 มีมติเห็นชอบ 11 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ      - เสียง  
 งดออกเสียง    1 ท่าน (นายสุรพล ดวงจิต ) 

นายสุรพล ดวงจิต เมื ่อที ่ประชุมมีมติร ับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
ประธานสภาฯ พ.ศ.2564 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
 สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45  
 ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนไม่น้อยกว่า 
 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอเชิญเสนอครับ 
นายเมืองคำ กาวิตา กระผมขอเสนอว่า ควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน ครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ  ผมขอรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
สมาชิกสภาฯ    ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ.2563 (คนที่ 1) 
นางบุญมี มณีขัติย์  ดิฉันขอรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
สมาชิกสภาฯ    ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ.2563 (คนที่ 2) 
นายสุรพล ดวงจิต  ทีป่ระชุมมีมติว่าอย่างไรบ้างครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วย เชิญยกมือขึ้น 
ประธานสภาฯ  ครับ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน ได้  
นายสุรพล ดวงจิต  ลำดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคน เสนอชื่อสมาชิก สภาเทศบาลที่เห็น 
ประธานสภาฯ   ว่าควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติและขอให้มี สมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า 
  2 ท่าน  เชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ครบั 

  คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 1 
นายสมนึก แสนเจริญใจ เสนอ   นายสมคิด    ธรรมป๊อก                สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ -ผู้รับรอง  คนที่ 1 นางบุญมี     มณีขัติย์            สมาชิกสภาฯ เขต 1 
    คนที่ 2 นงอนงค์คาร ทิศหล้า             สมาชิกสภาฯ เขต 1 



๑๐ 

 

 
นายสุรพล ดวงจิต มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี เชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ แปรญัตติฯ ท่านที่ 2 

  คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2 
นายนิชสัน เดชะอุป  เสนอ  นายสมนึก    แสนเจริญใจ         สมาชิกสภาฯ เขต 2 
รองประธานสภาฯ -ผู้รับรอง  คนที่ 1 นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น                สมาชิกสภาฯ เขต 2  
   คนที่ 2 นายสุพจน์  ตาสุยะ               สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายสุรพล ดวงจิต  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี เชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ  แปรญัตติฯ ท่านที่ 3 

  คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 3 
นายสมคิด ธรรมป๊อก  เสนอ  นายเมืองคำ   กาวิตา          สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ -ผู้รับรอง  คนที่ 1 นายนิรันดร์   ยะเมฆ              สมาชิกสภาฯ เขต 1 
   คนที่ 2 นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์    สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายสุรพล ดวงจิต  ทีป่ระชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ประธานสภาฯ             เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบ 3 ท่าน ดังนี้
  1. นายสมคิด    ธรรมป๊อก       สมาชิกสภาฯ เขต 2   
  2. นายสมนึก    แสนเจริญใจ   สมาชิกสภาฯ เขต 2   
  3. นายเมืองคำ   กาวิตา   สมาชิกสภาฯ เขต 1   
 ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยครับ  
มติที่ประชุม เห็นชอบ ทั ้ง 3 ท่าน เป็น คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2564  
นายสุรพล  ดวงจิต       เมื่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ลำดับ
ประธานสภาฯ             ต่อไป  ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอการกำหนดระยะเวลาการแปรญัตตคิรับ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ      เสนอให้กำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 
สมาชิกสภาฯ  สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล 

 ศรีวิชัย  
นายสุรพล  ดวงจิต         ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ -ผู้รับรอง  คนที่ 1 นางอนงค์คาร ทิศหล้า   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
   คนที่ 2 นางบุญมี มณีขัติย์        สมาชิกสภาฯ เขต 1 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง  เมื่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   

พร ้อมท ั ้ งกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญ ัตต ิต ่อคณะกรรมการแปรญ ัตติ   
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดิฉันจึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หลังจากเลิกประชุม
คะ และขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 2 
ประจำปี 2563 ในวันที ่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  



๑๑ 

 

 
 
 
นายสุรพล  ดวงจิต  หลังจากคณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอคำแปรญัตติจากผู้เสนอแล้วขอให้รายงานผล 
ประธานสภาฯ  การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้กระผม ทราบเพื่อกระผมจะได้ส่งรายงานให้กับ

 สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบต่อไป (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
 ข ้อบ ังค ับการ  ประช ุมสภาท้องถ ิ ่น พ.ศ. 2547 หมวด 3 ข ้อ 50 วรรคแรก) 
 มีท่านใดสงสัยหรือต้องการซักถามหรือไม่ 

  -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5      เรื่อง อ่ืน ๆ  
   
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก  กราบเรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมมีเรื่องสอบถาม 2 รายการครับ  

1) เงินฝากธนาคารจำแนกออกเป็นส่วนไหนบ้าง มีเงินฝากธนาคารแต่ทำไมนำออกมา
ใช้ไม่ได้ครับ 

2) รายจ่ายที่ต้องกันไว้ 2 เดือน จำนวน 6,002,640.-บาท มีเงินแล้วหรือต้องใช้เงิน
จากรายรับหักรายจ่ายจริง เหลือ 5,219,049.16.- บาท ครับ 

นางอรชร สมพงษ ์ 1) เงินฝากธนาคาร  แยกออกเป็นแต่ละรายการได้ดังต่อไปนี้ 
ผอ.คลัง -เงินสะสม 

-สารองเงินสะสม 
-ลูกหนี้ภาษีป้าย 
-รายจ่ายค้างจ่าย 
-เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
-เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% 
-เงินรับฝากประกันสัญญา 
-เงินรับฝากรอคืนจังหวัด 
-เงินรับฝากอ่ืนรอคืนจังหวัด 
-เงินรับฝากประกันสังคม 
-เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
-เงินรับฝากอ่ืน ๆ โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
-เงินรับฝากอ่ืน ๆ เงินโครงการส่งเสริมอาชีพ (กองทุนหมุนเวียน) 
-เงินรับฝากอ่ืน ๆ ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ  
-เงินรับฝากอ่ืน ๆ ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
-รายรับ หัก รายจ่าย 
2)รายจ่ายที่ต้องกันไว้ 2 เดือน จำนวน 6,002,640.-บาท ใช้เงินจากรายรับหัก
รายจ่ายจริง เหลือ 5,219,049.16.- บาท คะ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๒ 

 

 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หากไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ 
 

ปิดประชุมเวลา   14.30  น. 
         

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (ลงชื่อ)   สุรีรัตน์   รุ่งเรือง ตน์   รุ่งเรือง 

(นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)    สมคิด  ธรรมป๊อก ประธานคณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 
             (นายสมคิด  ธรรมป๊อก) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)    อนงค์คาร  ทิศหล้า กรรมการตรวจรายงานฯ 
      (นางอนงค์คาร  ทิศหล้า) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)  สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์    กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    (นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    

 

      รับทราบ 
 
            (ลงชื่อ)         สุรพล   ดวงจติ 

(นายสุรพล   ดวงจิต) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 


