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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 

วันที่  14 สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

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

ผู้มาประชุม :       จำนวน  12  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  ขาด 
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  1   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน   16   คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมยศ  กันทะวัง นายกเทศมนตรี สมยศ  กันทะวัง  
2 นายอุดม  ติ๊บเตปิน รองนายกเทศมนตรี  ลาป่วย 
3 นายประเวศน์  พรมยืน รองนายกเทศมนตรี ประเวศน์  พรมยืน  
4 นางไพรวัลย์ ศรีไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ไพรวัลย์ ศรีไทย  
5 นายทิวากร  ตันฮ้อ เลขานุการนายกเทศมนตรี ทิวากร  ตันฮ้อ  
6 นายประยุทธ  เงาส่อง ผู้อำนวยการกองช่าง ประยุทธ  เงาส่อง  
7 นางอรชร  สมพงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง อรชร  สมพงษ์  
8 นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ หัวหน้าสำนักปลัด พริ้มเพรา วรรณภิละ  
9 ว่าที่ รต.กมล  อินแฝง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กมล  อินแฝง  
10 นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ดุจเดือน อุดสาสาร  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
11 นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์ นักวิชาการสาธารณสุขฯ ศิริพร  รังสิยารมณ์  
12 นางสาวนงคราญ ศรีไทย นักวิชาการศึกษาฯ นงคราญ ศรีไทย  
13 นางสาวสิริรัตน์ กันตุ่น นักวิชาการพัสดุฯ สิริรัตน์ กันตุ่น  
14 นางสาวรัชณีย์  กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รชัณีย์  กองแก้ว  
15 นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ นักพัฒนาชุมชนฯ กรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ  
16 นางสาวรุจิดา  ชมภูเทพา นักจัดการงานทั่วไปฯ รุจิดา  ชมภูเทพา  
17 นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่ เจ้าพนักงานธุรการฯ อกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่  

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

ประจำปี 2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562  ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว จึงขอเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ 
ประจำที่  

 - ก่อนที่ท่านประธานสภากล่าวเปิดการประชุม ดิฉันขอชี้แจงและ อ่านประกาศสภา
เทศบาลตำบลศรีวิชัย ต่อไปนี้  

 - ตามที่สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม ๒๕62 
 มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน นั้น - อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคแรก แห่ง
พระราช บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62 
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณารับหลักการแห่ง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในวันพุธ ที่ 14 
สิงหาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

  - ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ได้กล่าวเปิดการ ประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต - กระผมขอสวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ รองประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 - ต่อไปกระผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕62 

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนuh 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต 1) วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562  อำเภอลี้ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน 
ประธานสภาฯ เฉล ิมพระชนมพรรษา สมเด ็ จพระเจ ้ าอย ู ่ ห ั ว มหาวช ิ ราลงกรณ บด ินทร 

เทพยวรางก ูร   โดยเช ิญชวนส ่วนราชการ หน ่วยงานองค ์กร และประชาชน  
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายเครื่องราชสักการะ 

 2) วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 อำเภอลี้ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
 พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
 พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานองค์กร 
 และประชาชน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายเครื่องราชสักการะ
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 และในช่วงเย็น บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู ่ที ่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี ้ จังหวัดลำพูน  
 จัดกิจกรรมเนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ ้าส ิร ิก ิติ์  
 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  
 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อกเหนือ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
 - เวลา 18.30 น. เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานองค์กร และประชาชนร่วมกัน
 ถวายผ้าป่าสามัคคีวันแม่  
 - เวลา 19.09 น. เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานองค์กร และประชาชน เข้าร่วมพิธี
 ถวายเครื่องสักการะ พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง และถวายพระพรชัยมงคล  
 - เวลา 19.39 น. เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรและประชาชนเข้าร่วมพิธี
 จุดเทียนชัยถวายพระพร แดส่มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
 ชนนีพันปีหลวง เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี  
 จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประธานสภาฯ ประจำปี 2562  เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม  2562 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1   
 ประจำปี 2562  เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม  2562 ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 
 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 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แล้วนั้น จึงขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลง
 งบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  
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. 2563 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. 2563  ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถานะการคลัง 
  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสถานะการเงิน ดังนี้    
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,376,612,89 บาท 

   
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,957,225.15 บาท 

   
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,361,501.74 บาท 

   
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท    
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
จำนวน 0 โครงการ  รวม 0.00 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
 

 
       2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562  

(1) รายรับจริง จำนวน 45,391,455.58 บาท ประกอบด้วย 
  

หมวดภาษีอากร จำนวน 388,093.39 บาท 
  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จำนวน 21,857.20 บาท 

  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 61,790.31 บาท 



๕ 

   
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 

จำนวน 0.00 บาท 

  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 85,650.00 บาท 

  
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท 

  
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 18,093,889.68 บาท 

  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 26,740,175.00 บาท 

 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จำนวน 30,500.00 บาท 

 
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 36,669,294.28 บาท ประกอบด้วย 

  
งบกลาง จำนวน 14,082,695.00 บาท 

  
งบบุคลากร จำนวน 11,756,421.00 บาท 

  
งบดำเนินงาน จำนวน 8,362,318.28 บาท 

  
งบลงทุน จำนวน 533,860.00 บาท 

  
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,934,000.00 บาท 

 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 
30,500.00 บาท  
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

 

คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
  รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง       
หมวดภาษีอากร 347,280.55 385,000.00 184,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

42,086.50 59,500.00 61,500.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 80,992.73 80,000.00 90,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 79,619.00 110,000.00 90,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 549,978.78 634,500.00 427,500.00 



๖ 

 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

หมวดภาษีจัดสรร 21,644,712.11 28,270,000.00 24,867,500.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,644,712.11 28,270,000.00 24,867,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,216,688.23 39,625,580.00 32,558,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

25,216,688.23 39,625,580.00 32,558,000.00 

รวม 47,411,379.12 68,530,080.00 57,853,000.00 

 
   

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2561 
ประมาณการ  

ปี 2562 
ประมาณการ 
 ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ       
 งบกลาง 15,833,241.57 21,275,630.00 24,260,119.00 
 งบบุคลากร 12,169,746.00 21,843,300.00 17,148,300.00 
 งบดำเนินงาน  11,162,766.72 13,156,850.00 9,121,981.00 
 งบลงทุน 950,171.00 10,128,300.00 5,392,600.00 
 งบเงินอุดหนุน 2,020,004.50 2,126,000.00 1,930,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 42,135,929.79 68,530,080.00 57,853,000.00 
รวม 42,135,929.79 68,530,080.00 57,853,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

                       บันทกึหลักการและเหตุผล 
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,074,646 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,995,500 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 8,565,955 
  แผนงานสาธารณสุข 2,128,800 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,399,780 
  แผนงานเคหะและชุมชน 7,624,580 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 533,620 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,200,000 
  แผนงานการเกษตร 20,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 24,260,119 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 57,853,000 
 
นายสุรพล ดวงจิต ขอให้ทุกท่านตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดในรายจ่ายด้านต่าง ๆ ของแต่ละกองและ 
ประธานสภาฯ แต่ละสำนักและแผนงานครับ ว่าเห็นสมควรมีมติรับร่างแห่งเทศบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่ มีท่านใดสงสัยหรือต้องการ
 สอบถามเชิญสอบถามได้ ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถาม ต่อไปจะเป็นการลงมติรับหลักการ  
ประธานสภาฯ ร ่ า ง เทศบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ ายประจำป ี งบประมาณ พ .ศ .2563  
 ที่คณะผู้บริหารเสนอต่อสภาเทศบาลฯ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการร่างเทศ
 บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้ โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม มีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 มีมติ เห็นชอบ 9 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ 1 เสียง (นายสมนึก  แสนเจริญใจ)  
 งดออกเสียง 1 ท่าน (นายสุรพล ดวงจิต ) 
 ผู้ขาดการประชุม 1 ท่าน ( นายณรงค์  คำวรรณ) 



๘ 

 

นายสุรพล ดวงจิต เมื ่อที ่ประชุมมีมติร ับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
ประธานสภาฯ พ.ศ.2563 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 ขอเชิญครับ 
  คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 1 
นายเมืองคำ กาวิตา    ผมขอเสนอ นางบุญมี มณีขัติย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีว ิช ัย เขต 1 เป็น  
สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
 -ผู้รับรอง  คนที่ 1 นายนิรันดร์ ยะเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
   คนที่ 2 นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
    เขต 2 
นายสุรพล ดวงจิต มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี เชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ แปรญัตติฯ ท่านที่ 2 
  คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2 
นายวิรัตน์ วงค์ฝั้น ผมขอเสนอ นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2  
สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
 -ผู้รับรอง  คนที่ 1 นางอนงค์คาร ทิศหล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
   คนที่ 2 นายสุพจน์ ตาสุยะ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
นายสุรพล ดวงจิต มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี เชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ แปรญัตติฯ ท่านที่ 3 
  คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 3 
นายสุพจน์ ตาสุยะ      ผมขอเสนอ นายนิชสัน   เดชะอุป สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีว ิช ัย เขต 2  
สมาชิกสภาฯ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
 -ผู้รับรอง  คนที่ 1 นายสมคิด ธรรมป๊อก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
   คนที่ 2 นางบุญมี มณีขัติย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 



๙ 

 

 
นายสุรพล ดวงจิต  ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ประธานสภาฯ             เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครบ 3 ท่าน ดังนี้
  1.นางบุญมี      มณีขัติย์ 
  2.นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์ 
 3.นายนิชสัน เดชะอุป  
 ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยครับ  
มติที่ประชุม เห็นชอบ ทั ้ง 3 ท่าน เป็น คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2563  
นายสุรพล  ดวงจิต       เมื่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ลำดับ
ประธานสภาฯ             ต่อไป  ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอการกำหนดระยะเวลาการแปรญัตตคิรับ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ      เสนอให้กำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 
สมาชิกสภาฯ  สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล 

 ศรีวิชัย  
นายสุรพล  ดวงจิต         ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ -ผู้รับรอง  คนที่ 1 นางอนงค์คาร ทิศหล้า   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
   คนที่ 2 นางบุญมี มณีขัติย์        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง  เมื่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   

พร ้อมท ั ้ งกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญ ัตต ิต ่อคณะกรรมการแปรญ ัตติ   
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดิฉันจึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลศรีวิชัย หลังจากเลิกประชุมคะ และขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย  

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  4      เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  
นายสุรพล ดวงจิต 4.1 เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ  
 2558 - 2561 
ประธานสภา เชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ชี้แจงครับ 
นางอรชร สมพงษ์ รายงานการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2558 - 2561 
ผอ.กองคลัง ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน รายละเอียดดังนี้ค่ะ 
 



๑๐ 

 

รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  ปีงบประมาณ 2558-2561 

ปีงบประมาณ 2558 
ลำดับ

ที ่
รายการ จำนวนเงิน 

1   -โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่จ๋อง ม.7               364,800.00  

2   -โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยบง ม.3             582,800.00  

3   -โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่อีไฮ ม.2             594,800.00  

4   -โครงการก่อสร้างหอถังสูง ม.9 จำนวน 4 ใบ             160,700.00  

5   -โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก  ม.5             376,000.00  

6   -โครงการก่อสร้างปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้า/ออกสำนักงานฯ               83,000.00  

 รวม          2,162,100.00  

  
 
 
 
 

 

ปีงบประมาณ 2559  
ลำดับ

ที ่
รายการ จำนวนเงิน 

1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สวรรค์ ม.11              500,000.00  

2  ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย               411,700.00  

3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อก ม.6               131,200.00  

 รวม         1,042,900.00  

ปีงบประมาณ 2560  
ลำดับ

ที ่
รายการ จำนวนเงิน 

1  ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 8                37,193.00  

2  ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               110,000.00  

3  ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 6                43,661.00  

4  ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 7                33,563.00  

5  ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 2                28,256.00  

6  ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน              490,000.00  

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                  453,826.01  

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                  143,366.08  

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                  453,826.01  

10 สำรองจ่ายยากำจัดโรคพืช  (10  มี.ค. 2560)                    27,300.00  

11 สำรองจ่ายซื้อกระเบื้อง  (7  มิ.ย. 2560)                  106,350.00  



๑๑ 

 

12 สำรองจ่ายซื้อกระเบื้อง  (7  มิ.ย. 2560)                    16,722.00  

13 สำรองจ่ายจ้างเหมาขุดเปลี่ยนทางน้ำลำเหมืองห้วยบงม.3( 11 
ก.ย.2560) 

                   32,000.00  

14 สำรองจ่ายจ้างเหมาซ่อมแซมขุดเปลี่ยนทางน้ำ( 15 ก.ย.2560)                  201,000.00  

15 สำรองจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 (15 ก.ย. 2560)                  286,000.00  

16 สำรองจ่ายยากำจัดโรคพืช  (29 ก.ย. 2560)                    78,660.00  

17 เงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์                  177,000.00  

18 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ             10,618,800.00  

19 เบี้ยยังชีพผู้พิการ               3,922,386.86  

 รวม         17,259,909.96  

ปีงบประมาณ 2561  
ลำดับ

ที ่
รายการ จำนวนเงิน 

1  โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.1              419,000.00  

2  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6              500,000.00  

3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4              400,000.00  

4  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6              400,000.00  

5  เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.9              448,800.00  

17 เงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์             163,000.00  

18 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          10,646,400.00  

19 เบี้ยยังชีพผู้พิการ           4,044,800.00  

20 สำรองจ่าย ซื้อกระเบื้อง (5  ม.ค.2561)               70,000.00  

21 สำรองจ่าย ซื้อกระเบื้อง (21 มิ.ย.2561)               38,625.00  

 รวม         17,130,625.00  
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะได้เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ 1) ทางอำเภอลี้ได้จัดงานลำไยและของดีอำเภอลี้  ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 15- 17 

สิงหาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ใน
ส่วนของกิจกรรมที่เราจะเข้าร่วมใน วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คือ เวลา 16.00 น. 
ร ่วมเดินขบวนปากทางวัดม่วงคำ  อำเภอลี้ เวลา 17.00 น. เร ิ ่มเคลื ่อนขบวน  
เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานลำไยและของดีอำเภอลี้  ครั้งที่ 3 โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ลำพูน การแต่งกายเสื้อสีขาว เชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวครับ  

 



๑๒ 

 

 2) กิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในวัน
อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งทางเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับหน่วยงานป้องกัน
และพัฒนาป่าไม้ลี ้ได้จ ัดกิจกรรมในรูปแบบการปลูกต้นไม้เพื ่อเฉลิมพระเกียรติ  
“จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ” ในพื้นที่ป่าเชิงเขาด้านซ้ายมือ หลักกิโลเมตรที่ 10 ถนน
สายแม่ป้อก – ตะเคียนปม บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัด
ลำพูน โดยมีท่านนายอำเภอลี้เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ เชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวครับ  

 3) เนื่องด้วย นายชยุตพงศ์ มันห้วย พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการ
 สาธารณสุข สังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ถึงแก่กรรมลง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
 2562 ที ่ผ่านมา ซึ ่งครอบครัวและญาติของผู ้เสียชีวิตได้กำหนดวันฌาปนกิจศพ  
 ในวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ สุสานบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 
 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิต 
 ขอเชิญสมาชิกฯร่วมงานฌาปนกิจศพ ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วยครับ  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ    
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ จาการรายงานการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2561 สมาชิกทุกท่านจะเห็นว่าหมู่ 12 ยังไม่ได้
 ดำเนินการใด ๆ และชาวบ้านถามผมมาตลอดว่าทำไมหมู่บ้านหมู่ 12 ถึงไม่มีการ
 ดำเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเลยครับ กระผมขอความเห็นใจจากสมาชิกฯ ทุกท่าน 
 พิจารณาโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้กับพ่ีน้องชาวบ้านหมู่ 12 ด้วยครับ และผม
 ขอชี้แจงเรื ่อง ที่มีคนกล่าวอ้าง ถึงตัวผมและผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 เรื ่องขัดขวางการ
 ดำเนินการก่อสร้างบ้าน นายชำนาญ สาระพงษ์ ผมได้ไปร ่วมงานศพที ่บ ้านแม่จ ๋อง  
 คนเฒ่าคนแก่ก็ได้เรียกผมเข้าไปหารือ และก็ได้มีการประชุมเพ่ือชี้แจงและหารือภายใน
 หมู่บ้าน ตอนนี้ทุกฝ่ายเข้าใจกันดีแล้ว ว่าผมและผู้ใหญ่บ้าน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้
 ครับ 
นายสมยศ กันทะวัง ประเด็นที่ท่านสท.นิรันดร์ ยะเมฆ กล่าวเรื่องโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น 
นายกเทศมนตรีฯ จากการประชุมประชาคม หมู่ 12 ความต้องการอันดับ 1 คือ ถนนเส้นทางไปฝาย 
 เราจะนำเข้าในเทศบัญญัติฯ ปี 2563 ครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป ตามท่ีผมได้ตรวจเช็คการดำเนินการของแต่ละหมู่บ้าน ตามเอกสารที่ได้จากคลัง ดังนี้ 
รองประธานสภาฯ หมู่ 1 บ้านปาง  ดำเนินการแล้ว  1 โครงการ 
 หมู่ 2 บ้านแม่อีไฮ  ดำเนินการแล้ว  2 โครงการ 
 หมู่ 3 บ้านห้วยบง  ดำเนินการแล้ว  2 โครงการ 

หมู่ 4 บ้านแม่ป้อกใน  ดำเนินการแล้ว  1 โครงการ 
หมู่ 5 บ้านแม่ป้อกเหนือ ดำเนินการแล้ว  1 โครงการ 



๑๓ 

 

หมู่ 6 บ้านแม่ป้อก  ดำเนินการแล้ว  4 โครงการ 
หมู่ 7 บ้านแม่จ๋อง  ดำเนินการแล้ว  2 โครงการ 
หมู่ 8 บ้านใหม่สุขสันต์ ดำเนินการแล้ว  1 โครงการ 
หมู่ 9 บ้านศรีบุญเรือง ดำเนินการแล้ว  3 โครงการ 
หมู่ 10 บ้านศรีวิชัย  ไม่ได้ดำเนินการ 
หมู่ 11 บ้านใหม่สวรรค์ ดำเนินการแล้ว  1 โครงการ 
หมู่ 12 บ้านอุดมพัฒนา ไม่ได้ดำเนินการ 
หมู่ 13 บ้านบารมีศรีวิชัย ดำเนินการแล้ว  1 โครงการ 
มี 2 หมู่บ้าน ที่ไม่ได้ดำเนินการ 

นายสมนึก แสนเจริญใจ ถ้าไม่ดำเนินการตามเทศบัญญัติฯ ผมก็จะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝา่ย
สมาชิกสภาฯ บริหารต่อไปครับ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกสภาฯมีหน้าที่ในการตรวจสอบในการทำงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตาม   
ประธานสภา ระเบียบ กฎหมายหรือไม่ เป็นเรื่องปกติครับ ทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ครับ  
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมมีเรื ่องนำเรียน 3 เรื ่อง เรื ่องที่ 1 ฝากทาง 
 กองช่าง ช่วงนี้เป็นฤดูฝน  ถนนหน้าบ้านลุงคำ หมู่ 13 เป็นถนนลูกรังเวลาฝนตกทำให้
 เกิดน้ำกัดเซาะถนนครับ ผมแนะนำให้วางท่อ ช่วยดูแลและแก้ปัญหาด้วยครับ  
 เรื่องท่ี 2 เรื่องการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย ขอให้ดำเนินการด้วยครับ 
 เรื่องที่ 3 การเข้าร่วมกิจกรรมงานราชพิธีต่าง ๆ ขอให้พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอย่าง
 พร้อมเพรียงด้วยครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ชาวบ้านบอกผมว่าทรายอะเบทที่ได้รับแจกใส่ลงไปแล้ว 
 ลูกน้ำไม่ตายครับ เมื่อก่อนหยอดทรายลงไปแล้วลูกน้ำตาย แต่เดี๋ยวนี้หยอดทุก ๆ 3 วัน
 ลูกน้ำก็ไม่ตายครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ทรายอะเบทที่นำมาแจกมีคุณภาพ
 หรือไม่ ผมขอดูเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน ทรายกำจัดลูกน้ำยุงที่มีคุณภาพควรออกฤทธิ์ในการควบคุมลูกน้ำยุงได้นาน 3 เดือน 
รองนายกเทศมนตรีฯ โดยไม่มีการเติมน้ำในภาชนะนั้นอีก หมายความว่าจะมีประสิทธิภาพได้นาน 3 เดือน 
 เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเติมน้ำลงในภาชนะนั้นอีก วิธีการคือเติมน้ำให้เต็มภาชนะแล้ว
 ค่อยใส่ทรายลงไป ทรายจะออกฤทธิ์เคลือบบริเวณผิวน้ำครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ฝากงานสาธารณสุขประสาน อสม.แต่ละหมู่บ้าน ให้ความรู้กับพ่ีน้องชาวบ้านในการ 
ประธานสภาฯ กำจัดลูกน้ำยุงด้วยครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 



๑๔ 

 

นายเมืองคำ กาวิตา  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  แจ้งเรื่องโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ
 ด้วยวิถี 5 ส โดยมีท่านนายกฯ เป็นผู้แทนองค์กรท้องถิ่น และกระผมเป็นตัวแทน
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 เป็นกรรมการดำเนินงาน โครงการวัดประชา
 รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงสภาพวัด บริเวณวัด 
 ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีใน
 การปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วม
 ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการวัดทุกระดับ และมีการ
 ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หากไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   15.30  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 

 


