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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันที่ 23 สิงหาคม 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  17   คน 
 

1. นายวิเชียร        วิชาเถิน   นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
2. นางสุทธินี       ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
3. นายปาลีวัฒน์     เมายศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
4. นายสมนึก  แก้วประเทศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
5. นายรังสรรค์  สิงห์ใจ   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
6. นางสาวอรชร   แสนยอง   ผู้อำนวยการคลัง 
7. นายประยทุธ เงาสอ่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นางสาวพริม้เพรา  วรรณภิละ  หัวหน้าสำนักปลัด 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา) 
9. นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
10. ว่าที่ร้อยตรี กมล   อินแฝง   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
11. นางสาวศิริพร   รังสิยารมณ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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12. นางสาวกรรณิการ ์ วงค์จันต๊ิบ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดกิารและสงัคม) 

13. นางสาวรัชณีย ์ กองแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
14. นายธนาธิป  อุต๊ะมา   เจ้าพนักงานพฒันาชุมชนชำนาญงาน 
15. ว่าที่ร้อยตรสีิรเดช   สิทธิเดช   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
16. นางสาวอกนิษฐ ์ ตุ้ยแพร ่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
17. นายนครินทร์    หม่องคำ   พนักงานจ้างทั่วไป 

เปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เครารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ   วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 1 
 ประจำปี พ.ศ.2564 ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่าน
 ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯค่ะ  
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายสงัด  ชัยแสน กระผมขอแนะนำผู ้ช่วยผู ้บริหารท้องถิ ่น คือ ตำแหน่งที ่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ ตำบลศรีวิชัย และตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ขอให้ท่านที่ได้รับ
 การแต่งตั้งแนะนำตัว ขอเรียนเชิญครับ 
นายรังสรรค์  สิงห์ใจ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี กระผมนายรังสรรค์  สิงห์ใจ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
 กระผมพร้อมทำงานเพื ่อพัฒนาตำบลศรีวิชัยครับ และกระผมขอขอบคุณท่าน
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยที่ไว้วางใจให้กระผมเข้ามาทำหน้าที่นี้ ขอบคุณครับ 
นายสมนึก  แก้วประเทศ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ปรึกษานายกเทศมนตรี กระผมนายสมนึก  แก้วประเทศ ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
 กระผมพร้อมทำงานเพื ่อพัฒนาตำบลศรีวิชัยครับ และกระผมขอขอบคุณท่าน
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยที่ไว้วางใจให้กระผมเข้ามาทำหน้าที่นี้ ขอบคุณครับ 
มตท่ีิประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3  
 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม

สภาฯ หรือไม่ครับ  
นายสถิตย์ธนากร   เมืองคำ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุม ตั้งแต่หน้าที่  8 – 16 นามสกุลของผมพิมพ์ผิด 

โปธาคำ ขอแก้ไขเป็น เมืองคำ ครับ 
นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุทธินี     ยะบุญทา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน 
รองนายกเทศมนตรี ดิฉันขอแก้ไขรายงานการประชุม ตั้งแต่หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 15  
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 ข้อความว่า  โครงการป้องกันแก้ไขการฆ่าตัวตายอำเภอลี ้เนื่องจากอำเภอลี ้เป็นอำเภอ
 ที่มีผู้จำนวนการฆ่าตัวตายมากที่สุดของจังหวัดครับ ขอตัดคำว่า ผู้ ออก เพราะไม่มี
 ความหมายในประโยคค่ะ  
นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ(-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เม ื ่อไม่ม ีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลง จ ึงขอมติท ี ่ประชุม สภาฯ  

ให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 3 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2564 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามเชิญครับ 
ประธานสภา 
นายสุรพล  ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น
สมาชิกสภาฯ เขต 1 จากรายละเอ ียดคำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.2565 ที ่มาของ เง ินสะสม จำนวน 38,755,904.73 บาท  
 กระผมขอทราบรายละเอียดจำนวนเงินสะสมครับ 
นางสาวอรชร  แสนยอง เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี  
ผู้อำนวยการกองคลัง และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะเงินสะสมมีจำนวนเปลี ่ยนแปลงเพิ ่มขึ ้นอย่างเห็น 
 ได้ชัด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
 ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เงินสะสมที่แสดงยอดในงบทดรองเป็นเพยีงตัวเลข
 ในบัญชี ไม่สามารถนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการพิสูจน์การจ่ายเงินสะสมได้ค่ะ  
 เท่ากับว่าเงินสะสม จำนวน 38,755,904.73 บาท เป็นตัวเลขทางบัญชีที่มีการ
 ปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ งบเงินสะสม
 จริงต้องย้อนไปดูปลายปี 2563 ที่ได้ปิดบัญชีไว้ มีจำนวน 11,859,916.05 บาท 
 ค่ะ 
นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณผู้อำนวยการกองคลัง ที่ได้ช้ีแจงครับ 
ประธานสภา สมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามเชิญครับ 
นายสุรพล  ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เราจะทำอย่างไรให้งบประมาณตกเป็นเงินสะสมน้อยที่สุด โดยการกำหนดให้เดือน
 กันยายนเป็นสมัยสามัญ เพื่อพิจารณางบประมาณส่วนที่เหลือก่อนสิ้นปีงบประมาณ
 ครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน งบเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ คือจำนวน 11,859,916.05 
 บาท การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอำนาจของสภา หากสภามีความจำเป็นและให้ความ
 เห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสมแล้วก็เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดครับ 
นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านนายก ที่ได้ช้ีแจงครับ 
ประธานสภา สมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามเชิญครับ (-ไม่มี-) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4 .1  ญ ัตต ิ เ ร ื ่ อ ง  พ ิ จารณา  (ร ่ า ง )  เทศบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ า ย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  วาระแรก (รับหลักการ) 
นายสงัด  ชัยแสน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถ่ิน หมวด 4 
ประธานสภา  งบประมาณ ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา
 ท้องถ ิ ่น ตามแบบและวิธ ีการงบประมาณ  พ.ศ. 2541 แก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมจนถึง  
 พ.ศ. 2543 ซึ ่งนายกเทศมนตรีได้ เสนอญัตติเป็นหนังสือยื ่นต่อสภาท้องถิ ่นตาม
 ระเบียบ เมื ่อวันที ่ 11 ส ิงหาคม 2564  แล้วนั ้น จ ึงขอเชิญนายกเทศมนตรี  
 แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
 องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 3 วิธีการจัดทำ งบประมาณ ข้อ 23 
 ให ้ เจ ้าหน ้าท ี ่ งบประมาณ  รวบรวมและจ ัดทำเป ็นร ่างงบประมาณรายจ ่าย  
 เสนอต่อผู้บริหาร นั้น 
  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ กระผมในนามของผู้บริหารเทศบาลศรีวิชัย จึงขอแถลงให้ท่าน
 ประธานฯ และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
 แนวนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 หลักการ 
  โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 วิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2563 ให้เจ ้าหน้าที่
 งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในชั ้นต้น  
 แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และวรรคสอง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติ  
 ให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
 รวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  
 เพื่อผู้บริหารท้องถ่ินได้นำเสนอต่อสภาท้องถ่ิน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

  บัดนี ้ ถึงเวลาที ่ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลศรีวิชัย จะได้เสนอ 
 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยอีกครั้งหนึ่ง 
 ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
 และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย  
 การดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

 



๕ 

 

 

1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,641,929.84 บาท 

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 38,755,904.73 บาท 

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,256,750.80 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ  
รวม 307,000.00 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ  
รวม 415,800.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 

                                           2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
                                         2.1 รายรับจริง จำนวน 49,578,277.83 บาท ประกอบด้วย 

   
หมวดภาษีอากร จำนวน 119,566.65 บาท 

  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 66,198.10 บาท 

  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 73,061.95 บาท 

  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท 

  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 74,650.00 บาท 

  
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท 

  
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 20,095,887.13 บาท 

  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 29,148,914.00 บาท 

 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,852,879.45 บาท 

 
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 45,055,779.59 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 17,622,837.74 บาท   
งบบุคลากร จำนวน 15,595,262.00 บาท 

  
งบดำเนินงาน จำนวน 9,658,714.85 บาท 

  
งบลงทุน จำนวน 328,965.00 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,850,000.00 บาท 

  
งบรายจ่ายอื่น  จำนวน 0.00 0.00     บาท 



๖ 

  
 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จำนวน 1,852,879.45 บาท  
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
จำนวน 0.00บาท 

 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  
จำนวน 0.00 บาท 

 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

 

  คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ประมาณการ  
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2564 

ประมาณการ  
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       
หมวดภาษีอากร 119,566.65 100,000.00 100,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และ
ใบอนุญาต 

66,198.10 40,000.00 60,500.00 

หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 73,061.95 100,000.00 73,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 74,650.00 90,000.00 79,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 333,476.70 330,000.00 312,500.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

หมวดภาษีจัดสรร 20,095,887.13 25,415,000.00 20,430,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,095,887.13 25,415,000.00 20,430,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,148,914.00 34,020,700.00 32,607,500.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

29,148,914.00 34,020,700.00 32,607,500.00 

รวม 49,578,277.83 59,765,700.00 53,350,000.00 

 

 

 

 



๗ 

 

 

 

                           บันทึกหลักการและเหตุผล 
         ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,909,080 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,806,200 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 8,149,172 
  แผนงานสาธารณสุข 2,934,880 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 347,160 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,309,180 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 461,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,643,540 
  แผนงานการเกษตร 80,000  
ด้านการดำเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 20,709,788 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 53,350,000 

 
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายจา่ย รายจา่ยจริง 
ป ี2563 

ประมาณการ  
ปี 2564 

ประมาณการ 
 ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       
 งบกลาง 17,622,837.74 21,320,940.00 20,709,788.00 
 งบบุคลากร 15,595,262.00 20,777,400.00 18,077,380.00 
 งบดำเนินงาน  9,658,714.85 10,038,060.00 10,088,032.00 
 งบลงทุน 328,965.00 5,619,300.00 2,403,000.00 
 งบเงินอุดหนุน 1,850,000.00 2,010,000.00 2,071,800.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 45,055,779.59 59,765,700.00 53,350,000.00 



๘ 

 
 

                                    เหตุผล 
 เพ ื ่ อ ใช ้ในการดำเน ินงานตามนโยบายของผ ู ้บร ิหาร เทศบาลตำบลศร ีว ิ ชัย  
 ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี  พ.ศ.2565  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื ่อสมาชิกสภาเทศบาล 
 ตำบลศรีวิชัยพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
นายสงัด  ชัยแสน ลำดับต่อไป เจ้าหน้าที่จะรายงานรายละเอียดของงบประมาณ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบ
ประธานสภาฯ เอกสารให้ละเอียดในรายจ่ายด้านต่าง ๆ  ของแต่ละแผนงานว่าเห็นสมควรมีมติ 
 ร ับร ่างแห่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 หรือมีท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถามเชิญสอบถามได้ครับ  
ว่าท่ีร้อยตรี กมล  อินแฝง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที ่เคารพและท่านสมาชิกสภา  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 แผนงานงบกลาง มีรายละเอียด ดังนี้ครับ 
 แผนงานงบกลาง   
 งบกลาง     ตั้งไว้ 20,709,788 บาท 
 เงินสมทบองทุนประกันสังคม   จำนวน      244,596 บาท 
 เงินสมทบองทุนเงินทดแทน   จำนวน        10,000 บาท 
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จำนวน  13,671,600 บาท 
 เบี้ยยังชีพความพิการ    จำนวน   5,526,000 บาท 
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    จำนวน      180,000 บาท 
 เงินสำรองจ่าย    จำนวน      200,000 บาท 
 รายจ่ายตามข้อผูกพัน   จำนวน        41,137 บาท 
 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จำนวน      614,275 บาท 
 ส่วนท้องถ่ิน 
 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน      222,000 บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป    ตั้งไว้    6,376,040 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน    5,495,040 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   จำนวน    2,624,640 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน    2,870,400 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน       881,000 บาท 
  ค่าตอบแทน    จำนวน       150,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน       551,000 บาท 
  ค่าวัสด ุ     จำนวน       140,000 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค    จำนวน         40,000 บาท 



๙ 

 

 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ   ตั้งไว้      310,640 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน      305,640 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน      305,640 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน           5,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน           5,000 บาท 
นางสาวอรชร แสนยอง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที ่เคารพและท่านสมาชิกสภา  
ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  
 งานบริหารงานคลัง มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ 
 งานบริหารงานคลัง    ตั้งไว้    3,036,680 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน    2,580,680 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน    2,580,680 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน       456,000 บาท 
  ค่าตอบแทน    จำนวน         96,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน       105,000 บาท 
  ค่าวัสด ุ     จำนวน       140,000 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค    จำนวน       115,000 บาท 
 งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ตั้งไว้      185,720 บาท  
 งบบุคลากร     จำนวน      180,720 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน      180,720 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน           5,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน           5,000 บาท 
นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที ่เคารพและท่านสมาชิกสภา  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายในตั้งไว้    1,458,740 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน    1,013,740 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน    1,013,740 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน       445,000 บาท 
  ค่าตอบแทน    จำนวน         60,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน       315,000 บาท 
  ค่าวัสด ุ     จำนวน         70,000 บาท 
 
 



๑๐ 

 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้      347,460 บาท  
 งบบุคลากร     จำนวน      307,460 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน      307,460 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน         40,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน           9,000 บาท 
  ค่าวัสด ุ     จำนวน         31,000 บาท 
นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที ่เคารพและท่านสมาชิกสภา  
หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  

แผนงานการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ 
แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้      825,600 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน      579,600 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน      579,600 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน       246,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน       216,000 บาท 
  ค่าวัสด ุ     จำนวน         30,000 บาท 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไว้    7,323,572 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน    3,002,340 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน    3,002,340 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน     2,519,432 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน     1,455,940 บาท 
  ค่าวัสด ุ     จำนวน     1,063,492 บาท 
 งบเงินอุดหนุน    จำนวน    1,801,800 บาท 
นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที ่เคารพและท่านสมาชิกสภา  
นักวิชาการสาธารณสุขฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  

แผนงานสาธารณสุข มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ 
แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้    1,837,920 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน       481,920 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน       481,920 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน     1,096,000 บาท 
  ค่าตอบแทน    จำนวน        154,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน        786,000 บาท 
  ค่าวัสด ุ     จำนวน        156,000 บาท 
 งบเงินอุดหนุน    จำนวน       260,800 บาท 



๑๑ 

 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จำนวน    1,096,960 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน       369,360 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน       369,360 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน        727,600 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน        581,600 บาท 
  ค่าวัสด ุ     จำนวน        146,000 บาท 
นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันต๊ิบ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที ่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
นักพัฒนาชุมชน เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้       337,160 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน       227,160 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน       227,160 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน        110,000 บาท 
  ค่าตอบแทน    จำนวน          80,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน          20,000 บาท 
  ค่าวัสด ุ     จำนวน          10,000 บาท 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้         10,000 บาท 
 งบเงินอุดหนุน    จำนวน         10,000 บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตั้งไว้     1,309,180 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน     1,230,180 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน     1,230,180 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน          56,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน          56,000 บาท 
 งบลงทุน     จำนวน          23,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์    จำนวน          23,000 บาท 
นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการมรีายละเอยีด ดังนี้ค่ะ 
หัวหน้าสำนักปลัด แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ   ตั้งไว้           5,000 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน            5,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน            5,000 บาท 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน   ตั้งไว้       356,000 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน        356,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน        356,000 บาท 



๑๒ 

 

 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งไว้        100,000 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน         100,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน         100,000 บาท 
นายประยุทธ เงาส่อง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที ่เคารพและท่านสมาชิกสภา  
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีรายละเอียด ดังนี้ครับ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้     3,176,460 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน     1,776,460 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน     1,776,460 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน      1,370,000 บาท 
  ค่าตอบแทน    จำนวน         100,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน      1,130,000 บาท 
  ค่าวัสด ุ     จำนวน         140,000 บาท 
 งบลงทุน     จำนวน           30,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์    จำนวน           30,000 บาท 
 งานก่อสร้าง     ตั้งไว้     4,467,080 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน        527,080 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน        527,080 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน      1,590,000 บาท 
  ค่าวัสด ุ     จำนวน      1,590,000 บาท 
 งบลงทุน     จำนวน      2,350,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จำนวน      2,350,000 บาท 
ว่าท่ีร้อยตรี กมล  อินแฝง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที ่เคารพและท่านสมาชิกสภา  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 แผนงานการเกษตร มีรายละเอียด ดังนี้ครับ 

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร   ตั้งไว้          20,000 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน           20,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน           10,000 บาท 
  ค่าวัสด ุ     จำนวน           10,000 บาท 
 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งไว้          60,000 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน           60,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน           50,000 บาท 
  ค่าวัสด ุ     จำนวน           10,000 บาท 



๑๓ 

 

นายสงัด ชัยแสน ท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถาม เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม ลำดับต่อไปจะเป็นการลงมติรับหลักการ  
 ร ่ า ง เทศบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ ายประจำป ี งบประมาณ พ .ศ .256 5  
 ที่ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกท่านใดเห็นสมควร 
 รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม มีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 มีมติเห็นชอบ 11 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ      - เสียง  
 งดออกเสียง    1 ท่าน (นายสงัด ชัยแสน) 

นายสงัด  ชัยแสน เม ื ่อที ่ประชุมมีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
ประธานสภาฯ พ.ศ.2565 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
 สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45  
 ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนไม่น้อยกว่า 
 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอเชิญเสนอครับ 
นายธนา คำเจริญ กระผมขอเสนอว่า ควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 คน ครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายสงัด  ชยัแสน  ขอผู้รบัรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายตรีอนันต์  ขัดสาร            สมาชิกสภาฯ เขต 1 
    คนที่ 2 นายสุพจน์     ตันฮ้อ       สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชยัแสน  ที่ประชุมมีมติว่าอย่างไรบ้างครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วย เชิญยกมอืข้ึน 
ประธานสภาฯ  ครับ 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 คน ไดเ้ป็นเอกฉันท์  
 มีมติเห็นชอบ   8 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ      - เสียง  
  งดออกเสียง    4 ท่าน  
นายสงัด  ชยัแสน  ลำดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลแตล่ะคน เสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็น 
ประธานสภาฯ   ควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติและขอใหม้ี สมาชิกสภาเทศบาลรบัรองไม่น้อยกว่า 
  2 ท่าน  เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
  คณะกรรมการแปรญัตติท่านท่ี 1 
นายธนา คำเจริญ  เสนอ   ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช       สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายตรีอนันต์  ขัดสาร            สมาชิกสภาฯ เขต 1 
    คนที่ 2 นายสีคำ        พ่อแจ้             สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไมม่กีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้ ว่าที่ร.ต.หญงิเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  คนที่ 1  



๑๔ 

 

นายสงัด  ชยัแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านที่ 2 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการแปรญัตติท่านท่ี 2 
นายสคีำ  พ่อแจ้  เสนอ  นายตรีอนันต์  ขัดสาร     สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 ว่าที่ร.ต.หญงิเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
   คนที่ 2 นายธนา           คำเจริญ       สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มกีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้ นายตรอีนันต ์ ขัดสาร   
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้ นายตรอีนันต์  ขัดสาร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  

นายสงัด  ชยัแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านที่ 3 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการแปรญัตติท่านท่ี 3 
นายตรีอนันต์  ขัดสาร   เสนอ  นายสรุพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายสุพจน์    ตันฮ้อ        สมาชิกสภาฯ เขต 1  
   คนที่ 2 นายประเทือง ธิบด ี        สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มกีารเสนอช่ือเพิ่มเติม) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้ นายสุรพล  ดวงจิต      
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบนายสุรพล  ดวงจิต  เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ คนที่ 3  

  คณะกรรมการแปรญัตติท่านท่ี 4 
นายนิชสัน เดชะอุป    เสนอ  นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายพุทธิ    นะมา               สมาชิกสภาฯ เขต 2 
   คนที่ 2 ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มกีารเสนอช่ือเพิ่มเติม) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้ นายสีคำ  พ่อแจ้  
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ นายสีคำ  พ่อแจ้  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 

 คณะกรรมการแปรญัตติท่านท่ี 5 
นายประเทือง  ธบดี    เสนอ  นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายสุพจน์    ตันฮ้อ        สมาชิกสภาฯ เขต 1  
   คนที่ 2 นายสีคำ  พ่อแจ ้        สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มกีารเสนอช่ือเพิ่มเติม) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้ นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
 



๑๕ 

 

 คณะกรรมการแปรญัตติท่านท่ี 6 
นายพุทธิ  นะมา    เสนอ  นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ       สมาชิกสภาฯ เขต 2 
   คนที่ 2 ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มกีารเสนอช่ือเพิ่มเติม) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้  นายธนา  คำเจรญิ 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6  
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ นายธนา  คำเจริญ  เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ คนที่ 6 

 คณะกรรมการแปรญัตติท่านท่ี 7 
ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนวุณิชรทุธเวช    เสนอ  นายนิชสัน  เดชะอุป   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายตรีนันต ์ ขัดสาร       สมาชิกสภาฯ เขต 1 
   คนที่ 2 นายสีคำ  พ่อแจ้    สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มกีารเสนอช่ือเพิ่มเติม) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้  นายนิชสัน  เดชะอุป 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7  
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ นายนิชสัน  เดชะอุป  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 
นายสงัด  ชยัแสน ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้พิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ประธานสภาฯ             เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบ 7 ท่าน ดังนี้
 1. ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 2. นายตรีอนันต์  ขัดสาร   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
  3. นายสุรพล  ดวงจิต   สมาชิกสภาฯ เขต 1   
 4. นายสีคำ   พ่อแจ ้   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 5. นายสถิตย์ธนากร   เมืองคำ       สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 6. นายธนา   คำเจรญิ   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 7. นายนิชสัน  เดชะอุป   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 ดังนั้น ผมขอมตทิี่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยครบั  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ทั ้ง 7 ท่าน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2565  

นายสงัด  ชัยแสน เมื่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  
ประธานสภาฯ             ลำดับต่อไป  ขอเชิญสมาชิกเสนอการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติครับ 
ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช   ดิฉันขอเสนอให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เป็นระยะเวลา 2 วัน 
สมาชิกสภาฯ  ไม่น้อยกว่า 24 ชั ่วโมง ตั ้งแต่วันที ่ 24 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตั ้งแต่เวลา  
 08.00 - 20.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ช้ัน 2 
นายสงัด  ชัยแสน  ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ -ผูร้ับรอง  คนที่ 1 นายสีคำ  พ่อแจ้   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
   คนที่ 2 นายตรีอนันต์ ขัดสาร สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 



๑๖ 

 

นายสงัด  ชัยแสน  มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ (ไม่มี)  
ประธานสภาฯ  เมื่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   

 พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้วเสร็จ  
 กระผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
 2564 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล 
 ศรีวิชัย  

มติท่ีประชุม  มติที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบระยะเวลา สถานที่ในการแปรญัตติตามที่เสนอ 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง  เมื่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   

พร ้อมท ั ้ งกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตต ิต ่อคณะกรรมการแปรญัตติ   
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดิฉันจึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลศรีวิชัย หลังจากเลิกประชุมคะ ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลศรีวิชัยค่ะ 

นายสงัด  ชัยแสน  หลังจากคณะกรรมการแปรญตัติรับเสนอคำแปรญัตติจากผู้เสนอแล้ว ขอให้รายงานผล 
ประธานสภาฯ  การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้กระผมทราบ เพื่อกระผมจะได้ส่งรายงานให้กับ

 สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบต่อไป (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
 ข้อบังคับการ ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 3 ข้อ 50 วรรคแรก) 

 มีท่านใดสงสัยหรือต้องการซักถามหรือไม่ (-ไม่มี-) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.2 เรื่อง ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
 พ.ศ. 2564  เพ่ือโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติท่ี 10/2564) 

ค่าจัดซื้อชุดถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 27,600 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ เพื ่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 พิจารณาอนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  
 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่าย
 ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน  
 หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  รายละเอียด
 ดังนี ้

โอนลด 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

 ภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบประมาณตั้งไว้ 1,321,860 บาท  
 ขอโอนลด     จำนวน 27,600 บาท 



๑๗ 

 

 รวมขอโอนลดท้ังสิ้น    จำนวน 27,600 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานการร ักษาความสงบภายใน   งานป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย  

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร 
 จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 9,200 บาท เป็นเงิน 27,600 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
 บาทถ้วน) เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อชุดถังเก็บน้ำ DOS รุ ่น ROMANO NANO ขนาด 
 2,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

  (1) ถังเก็บน้ำ DOS รุ่น ROMANO NANO ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ  
 (2) ลูกลอย DOS ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 ลูก  
 เพื่อใช้ในภารกิจแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดรอ้นให้แก่ประชาชนบ้านแม่ปอ้กใน      

 หมู่ที่ 4  จากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค  
 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคา

 สืบท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ 
รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้น จำนวน 27,600 บาท  
ท้ังนี้ ตามแบบเสนอญัตติท่ี 10/2564 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) หากไม่มี กระผมขอมติทีป่ระชุมครับ  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์  
 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน) 

 
4.3 เรื ่อง ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติท่ี 11/2564) 
เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร ้างโครงสร ้างพื ้นฐาน งบลงทุน  

 ค่าท ี ่ด ินและส ิ ่ งก ่อสร ้าง ค ่าบำร ุงร ักษาและปร ับปรุงที ่ด ินและสิ ่ งก ่อสร ้าง  
 งบประมาณตั้งไว้ 1,200,000 บาท  

ขอโอนลด     จำนวน 900,000 บาท 
รวมขอโอนลดท้ังสิ้น    จำนวน 900,000 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 



๑๘ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
 ค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 900,000 บาท  (เก้าแสนบาทถ้วน)  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื ่อให้ ้ได้มาซึ ่งสิ ่งของที ่มีลักษณะโดยสภาพ  
 ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
 สภาพไปในระยะเวลาอันสั ้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่  
 ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ขวาน เทปวัดระยะทาง เครื่องวัดขนาดเล็ก  
 เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ หน้ากากเช่ือมเหล็ก เครื่องยิงตะปู 
 นั่งร้าน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูซีเมนต์ ทราย  
 ยาง มะตอยสำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์บลอ็ก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี 
 ปูนขาว ฯลฯ  

รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้น จำนวน 900,000 บาท  
ท้ังนี้ ตามแบบเสนอญัตติท่ี 11/2564 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) หากไม่มี กระผมขอมติทีป่ระชุมครับ  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์  
 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน) 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 เรื่องขอความเห็นชอบให้โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี     
เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีเรือ่งเสนอแนะในประเด็นนี้ เชิญครบั  
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต กระผมขอเสนอให้ขอความเห็นชอบในประเด ็นน ี ้  โดยให ้ดำเนินการตามมติ 
สมาชิกสภาฯเขต 1 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
 (ม ีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ เมื ่อคราวการประชุมสภาฯ  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งงที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564) 
นายสงัด  ชยัแสน เชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ  
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที ่เคารพและท่านสมาชิกสภา  
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่โรงเรียน
 บ้านแม่ป้อกใน ได้มีหนังสือ ที่ ศธ.04135.054/074 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
 เรื ่อง ขอนำเรื ่องการขอเข้าทำประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าไม้บรรจุเข้าวาระการประชุม 
 ครั้งต่อไป ด้วยทางโรงเรียนบ้านแม่ป้อก ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 ลำพูนเขต ๒ ตั้งอยู่ที่ 8๕ หมู่ ๔ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เข้าทำประโยชน์
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 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตื่น และป่าแม่แนต ท้องที่ตำบลศรีวิชัย ครบกำหนดอายุ 
 ๓๐ ปีแล้ว โรงเรียนบ้านแม่ป้อกในมีความจำเป็นต้องดำเนินการขออนุญาตขอเขา้ทำ
 ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ จึงขอความอนุเคราะห์นำเรื่องการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่
 ป่าไม้บรรจุเข้าวาระการประชุมครั้งต่อไปและขอมติความเห็นชอบจากสภาครับ 
 
นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ  หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เทศบาลตำบล 
 ศร ีว ิช ัยดำเน ินการ เข ้าทำประโยชน ์ในพ ื ้นท ี ่ป ่ าไม ้ ในเขตตำบลศร ีว ิชัย 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 11 พฤษภาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติฯ
 ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   
 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน) 
 (ม ีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ เมื ่อคราวการประชุมสภาฯ  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564) 

5.2 เรื่องขอความเห็นชอบให้เทศบาลตำบลศรีวิชัยเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  
ในเขตตำบลศรีวิชัย  

นายสงัด  ชยัแสน เชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงครบั  
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที ่เคารพและท่านสมาชิกสภา  
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 4.2 เรื่องขอความเห็นชอบให้เทศบาลตำบลศรีวิชัยเข้าทำประโยชน์ในพื้นที ่ป่าไม้  
 ในเขตตำบลศรีวิชัย รายละเอียดดังนี้ 

5.2.1 ขอเข้าทำประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าไม้ บ้านใหม่สวรรค์ หมู ่ที ่ 11 จำนวน  
1 แห่ง ดังนี้  

1. ท ี ่ สาธารณประโยชน ์  (บ ่อขยะเก ่ า )  พ ิก ัด 47  Q , x = 486443 ,   
y = 1995105  พื้นที่ประมาณ 8 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา เพื่อดำเนินการ
ขุดเจาะบ่อบาดาล  สร้างโรงน้ำดื่มชุมชน ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ ก่อสร้าง
สนามกีฬา สถานที่สันทนาการ ฯลฯ  

5.2.2 ขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 จำนวน  5 แห่ง 
ดังนี้  

1. ที ่สาธารณประโยชน์ปากทางเข้า  (แม่จ ๋องใต้) ด้านซ้าย พิก ัด 47  Q ,  
x = 494138 , y = 1994061 พื้นที่ประมาณ - ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา 
เพื่อก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สาธารณประโยชน์ ขุดเจาะบ่อบาดาล สร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ0 
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2. ที ่สาธารณประโยชน์ปากทางเข้า (แม่จ ๋องใต้) ด้านขวา พิก ัด 47 Q ,  
x = 494109 , y = 1994078 พื้นที่ประมาณ - ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา 
เพื่อก่อสร้างศาลาที่พัก ขุดเจาะบ่อบาดาล สร้างระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ 

3. ที่สาธารณประโยชน์โรงเก็บของแม่บ้าน (แม่จ๋องใต้) พิกัด 47  Q , x = 
494022 , y = 1993894  พ ื ้นท ี ่ประมาณ - ไร ่  3 งาน - ตารางวา             
เพื ่อก่อสร้างโรงเก็บของแม่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาล สร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ฯลฯ 

4. ที ่สาธารณประโยชน์ป ่าช้า (แม่จ๋องใต้) พิก ัด 47 Q , x = 493309 ,         
y = 1993375 พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา เพื่อก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์ เมรุเผาศพ ฯลฯ 

5. ที่สาธารณประโยชน์ป่าช้า (แม่จ๋องเหนือ) พิกัด 47 Q , x = 496081  ,   
y = 1993762 พื้นที่ประมาณ 19 ไร่ - งาน - ตารางเพื่อก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ เมรุเผาศพ ฯลฯ 

6. ที่สาธารณประโยชน์ศาลพ่อเจ้าภูเหลือง พิกัด 47 Q , x = 494668 ,     
y = 1994054 พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 2 งาน - ตารางวา เพื่อก่อสร้างศาล
พ่อเจ้าภูเหลือง ขุดเจาะบ่อบาดาล สร้างระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ 

7. ท ี ่ ส า ธ า ร ณปร ะ โ ยชน ์ โ ด งป ่ า ด ำ  พ ิ ก ั ด  47  Q , x = 494388 ,                        
y = 1994301 พื ้นที ่ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา เพื ่อก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์สาธารณประโยชน์ ก่อสร้างสนามกีฬา สถานที่สันทนา
การ ฯลฯ 

8. ที่สาธารณประโยชน์เขาพระวงษ์ภูช้าง (สำนักสงฆ์ดอยถ้ำ) พิกัด 47 Q ,     
x = 496936 , y = 1993228 พื้นที่ประมาณ 19 ไร่ 2 งาน - ตารางวา         
เพื่อก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สำนักสงฆ์ ฯลฯ 

9. อ ่าง เก ็บน ้ำห ้วยแม ่จ ๋อง  (บ ่อแร ่ )  พ ิก ัด 47  Q , x = 494834  ,                     
y = 1993585 พื้นที่ประมาณ 17 ไร่ 2 งาน - ตารางวา เพื่อก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำ และทำประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับอ่างเก็บน้ำ ฯลฯ 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ  หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เทศบาลตำบล 
 ศร ีว ิช ัยดำเน ินการ เข ้าทำประโยชน ์ในพ ื ้นท ี ่ป ่ าไม ้ ในเขตตำบลศร ีว ิชัย 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 11 พฤษภาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติฯ
 ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   
 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน) 
 (ม ีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ เมื ่อคราวการประชุมสภาฯ  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564) 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาทีเ่คารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผูเ้ข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านครบั กระผมขอให้ท่านนายกฯ ช้ีแจงหลักการและเหตุผลพอสงัเขปเกี่ยวกับ
 แนวนโยบายการพฒันาตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัยครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ และประชาชนที่ร่วมกับฟังทางคลื่นสถานีวิทยุฯครับ เรื่องแนวนโยบายการพัฒนาตาม
 รอยครูบาเจ้าศรีวิชัย การร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา เป็นการบูรณาการร่วมกัน 
 โดยเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และเนื่องจากงบประมาณที่มีอย่างจำกัด
 จึงใช้แรงงานของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที ่ร่วมก่อสร้าง หมู ่บ้านใดที ่มีเครื่องจักรกล  
 หร ือม ีความพร ้อมก ็สามารถดำเน ินการได ้ เลย ทางกองช่างได ้ม ีการสำรวจ  
 และออกแบบให้เป็นไปตามระเบียบครับ โดยใช้งบประมาณเก้าแสนบาทดำเนินการ
 ก่อสร้างถนนหมู่ 1, 4, 6, 7,  8, 10, 11, 12, 13 ครับ 
 (ม ีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ เมื ่อคราวการประชุมสภาฯ  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู ้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ทุกท่านครับ กระผมขอขอบคุณและอำลาสมาชิกทุกท่าน ระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา
 กระผมปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และทำงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างมีความสุข  
 แต่กระผมต้องขออำลาที่ประชุมสภาแห่งนี้ เนื่องด้วยเหตุผลที่กระผมอาจจะตอ้งหยุด
 ปฏิบัติหน้าที่ครับ กระผมพร้อมปฏิบัติและเคารพในกฎหมายครับ ขอบคุณครับ 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องที่ท่าน สท. สุพจน์ ตาสุยะ กล่าวลานั้น ณ ตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัตงิาน 
ประธานสภาฯ ก็ยังคงทำหน้าที ่ตามปกติครับ และกระผมขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกส่วน และเชื ่อว่า 
 ทุกท่านในที่นี้มีความตั้งใจและพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะพัฒนาตำบลศรีวิชัยให้
 เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายประเทือง ธิบดี เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู ้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ทุกท่านครับ กระผมขอสอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ของหมู่ที่ 9 



๒๒ 

 

 และหมู่ที่ 13 ที่คงค้างยังไม่ได้ดำเนินการและอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ 2564 จะนำทั้ง 2 โครงการนี้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯปี 2565 
 หรือไม่ครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตฯ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ 2564 มีทั ้งหมด 6 โครงการ 6 หมู ่บ้าน คือ หมู ่ 13,7,6,9,10,8
 ดำเนินการแล้ว 4 หมู่บ้าน คือหมู่ 13,7,10,8 คงค้างหมู่ที่ 6, 9 ซึ่งตอนนี้งบประมาณ
 ไม่เพียงพอต้องรอเงินเข้าปลายปีงบประมาณในเดือนกันยายน ซึ่งจะมีการประชุมสภา
 สมัยสามัญ สมัยที่สาม กระผมจะนำเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมเพื่อพิจารณากนัเงิน
 ต่อไปครับ 
 (ม ีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ เมื ่อคราวการประชุมสภาฯ  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ   กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ที่มาประชุมในวันน้ี ทำให้การประชุมในคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี กระผมขอปิดการประชุม 
 ขอบคุณครับ 

ปิดประชมุเวลา   12.30  น. 
         

ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

          (ลงช่ือ)    สุรีรัตน์   รุ่งเรืองรุง่เรือง 
(นางสรุีรัตน์   รุ่งเรือง) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงช่ือ)      สุรพล    ดวงจิต         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

           (นายสุรพล    ดวงจิต) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
      (ลงช่ือ) เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช         คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

 (ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 
 



๒๓ 

 

     
 

            (ลงช่ือ)          สงัด  ชัยแสนดวงจิต       สุรพล   ดวงจิต 
(นายสงัด  ชัยแสน) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

    (ลงช่ือ)  สุทธิสุพจน์   ตันฮ้อ          คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                            (นายสุพจน์   ตันฮ้อ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)  ส ุ สถิตย์ธนากร  เมืองคำ     คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                         (นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)  สุท  ธนา       คำเจริญ        คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                          (นายธนา       คำเจริญ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

           รบัรองรายงานการประชุม 
           เมื่อวันที่....30 สงิหาคม 2564....... 


