
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันที่ 30 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. ว่าที่ร้อยตรี กมล   อินแฝง   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
10. นางสาวศิริพร   รังสิยารมณ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
11. นางสาวกรรณิการ ์ วงค์จันต๊ิบ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดกิารและสงัคม) 
12. นายธนาธิป  อุต๊ะมา   เจ้าพนักงานพฒันาชุมชนชำนาญงาน 
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13. ว่าที่ร้อยตรสีิรเดช   สิทธิเดช   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
14. นางสาวอกนิษฐ ์ ตุ้ยแพร ่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
15. นางสาวนฤมล มณีแก้ว   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
16. นางสาวศิรินภา เข่ือนควบ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
17. นางสาวจิตนภา จุมปูวงค์   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ   วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 2
 ประจำปี พ.ศ.2564 ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่าน
 ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯค่ะ  
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายสงัด  ชัยแสน เมื ่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 สมาชิกสภาร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชัย
ประธานสภาฯ ผู ้นำชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที ่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ ดำเนินการสำรวจ 
 ความเสียหายถนนเพื่อการเกษตร เส้นทางห้วยทรายขาว – ห้วยไคร้ – ห้วยแม่ป้อก – 
 แม่ป้อกใน เพื ่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน เนื ่องจากถนนสายดังกล่าวชำรุดเสียหาย  
 ทางเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรไปยงัพื้นที่
 การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว กระผมเป็นตัวแทนสมาชิกสภาขอขอบคุณ
 ท่านนายกท ี ่ ได ้ ให ้ความสำคัญ เก ี ่ยวก ับป ัญหาความเด ือดร ้อนของชาวบ้าน  
 ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้ด้วยครับ 
มตท่ีิประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม

สภาฯ หรือไม่ครับ  
นายสุรพล  ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้า 19- 20 เรื่องขอความเห็นชอบให้เทศบาล
 ตำบลศรีวิชัยเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ในเขตตำบลศรีวิชัย กระผมขอให้เพิ่มเติม
 ขอความมติที่ประชุม ความว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบเป็น
 เอกฉันท์ ให้เทศบาลตำบลศรีวิชัยดำเนินการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในเขตตำบล
 ศรีวิชัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติฯ
 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายประเทือง ธิบดี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุม ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ประโยคที่กระผม

ได้อภิปรายซักถามและท่านนายกได้ตอบคำถาม ไม่ปรากฎในรายงานการประชุมครับ 
ขอเพิ่มเติมข้อความดังนี้ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ 
และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอสอบถามเรื ่องโครงการก่อสร้างถนน
คอนกร ีตฯ ของหม ู ่ท ี ่  9 และหม ู ่ที่  13 ท ี ่ คงค ้ างย ั งไม ่ ได ้ดำเน ินการและ 
อยู ่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จะนำทั ้ง 2 
โครงการนี้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯปี 2565 หรือไม่ครับ และนายกเทศมนตรี กล่าวว่า 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ในเทศบัญญัติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ยจ ่ า ย ป ร ะจ ำปี
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 ซึ ่งได้กำหนดสมัย
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ในเดือนกันยายน กระผมจะนำเรื่องนี้เข้าสู่วาระ
การประชุมเพื่อพิจารณากันเงินต่อไปครับ  

นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุม ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ประโยคที่กระผม
 ได้อภิปรายซักถามและท่านนายกได้ตอบคำถาม ไม่ปรากฏในรายงานการประชุมครับ 
 ขอเพิ่มเติมข้อความดังนี้ กระผมขอให้ท่านนายกฯ ช้ีแจงหลักการและเหตุผลพอสังเขป
 เกี่ยวกับแนวนโยบายการพัฒนาตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัยครับและนายกเทศมนตรี 
 กล่าวว่า กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวชัิย
 ทุกท่านรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย การร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา เป็นการบูรณาการ
 ร่วมกัน โดยเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และเนื ่องจากงบประมาณ 
 ที่มีอย่างจำกัดจึงใช้แรงงานของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ร่วมก่อสร้าง หมู่บ้านใดที่มี
 เครื่องจักรกล หรอืมีความพรอ้มก็สามารถดำเนินการได้เลย ทางกองช่างได้มีการสำรวจ 
 และออกแบบให้เป็นไปตามระเบียบครับ โดยใช้งบประมาณเก้าแสนบาทดำเนินการ
 ก่อสร้างถนนหมู่ 1, 4, 6, 7,  8, 10, 11, 12, 13 ครับ  
นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เทศบาลทุกท่าน ดิฉันขอแก้ไขรายงานการประชุม ตั้งแต่หน้าที่ 13 – 15 คำนำหน้า
 ช่ือของดิฉัน ความว่า ว่าที่รต.หญิง ขอแก้ไขเป็น ว่าที่ร.ต.หญิง ค่ะ 
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นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เม ื ่อไม่ม ีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลง จ ึงขอมติท ี ่ประชุม สภาฯ  

ให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามเชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ญัตต ิเรื่อง พิจารณารา่งเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2565 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
นายสงัด  ชัยแสน เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน เนื่องจากการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ ครั้งที่แล้ว ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 7 ท่าน คือ  
 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 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และได้กำหนดรายะเวลาให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอ  

คำแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 ข้อ 45 วรรคท้าย และ ข้อ 50 ไว้ในการประชุมสภาเทศบาลครั ้งที่ 
ผ่านมา คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอคำแปรญัตติ พร้อมทั้งรายงานและบันทึก  
ความเห็นการแก้ไขเพิ ่มเติมร่างเทศบัญญัติ โดยมีผ ู ้ยื ่น  เสนอแปรญัตติจำนวน  
4 รายการ ซึ่งกระผมได้ส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทราบแล้ว เมื ่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ในการนี ้กระผมขอเรียนเชิญ นายสุรพล  
ดวงจิต ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กล่าวรายงานการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมทราบ
ครับ  
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นายสุรพล ดวงจิต เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ กระผมขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที ่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี ้

1.ขอลดรายจ่าย 
 ผู้เสนอแปรญัตติ   
 นายวิเชียร  วิชาเถิน 

 โดยขอแปรญ ัตติลดรายจ ่าย หน ้า  16/110 แผนงานบร ิหารงานท ั ่ วไป  
 งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
 ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ 
 50,000 บาท ขอลดรายจ่ายให้เหลือ 0 บาท 
 ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 

กรรมการแปรญัตติทุกท่าน มีความเห็นว่าควรลดจำนวนเงินงบประมาณ 50,000 
บาท ลดรายจ่ายให้เหลือ 0 บาท 

 มติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 มติลดจำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000 บาท เป็น 0 บาท 

 2.ขอเพ่ิมเติมรายจ่าย 
 ผู้เสนอแปรญัตติ   
 นายวิเชียร  วิชาเถิน 
 โดยการขอแปรญัตติเพิ่มเติมรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

 หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะ
 รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณ 50,000 บาท 
 ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 

กรรมการแปรญัตติทุกท่าน มีความเห็นว่าควรเพิ ่ม จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 
50,000 บาท  

 มติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
มติเพิ่มจำนวนเงินงบประมาณเป็น 50,000 บาท  
3.ขอลดรายจ่าย 
ผู้เสนอแปรญัตติ   
นายสุรพล  ดวงจิต  
ผู้รบัรอง    
1. นายตรีอนันต์   ขัดสาร 

 2. ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช 
โดยขอแปรญัตติลดรายจ่ายหน้า 106/110 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร ้าง งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก ่อสร ้าง ประเภทค่าก่อสร ้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู ่ที่ 4 
งบประมาณตั้งไว้ 400,000 บาท ขอลดรายจ่ายให้เหลือ เป็นเงิน  0  บาท 
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ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 

กรรมการแปรญัตติมคีวามเห็นให้ยืนตามร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง แก้ไขตาม
คำแปรญัตติ  (ไม่มี) งดออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง 1 เสียง และนายสุรพล ดวงจิต  
ขอสงวนคำแปรญัตติให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นผู้ช้ีขาด  
มติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

มีมติให้ยืนตามร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง แก้ไขตามคำแปรญัตติ (ไม่มี)  
งดออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง 1 เสียง และนายสุรพล ดวงจิต ขอสงวนคำแปรญัตติให้
สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นผู้ช้ีขาด 
4. ขอเพ่ิมเติมรายจ่าย 
ผู้เสนอแปรญัตติ   
นายสุรพล      ดวงจิต  
ผู้รบัรอง    
1. นายตรีอนันต์   ขัดสาร 

 2. ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช 
การขอแปรญัตติเพิ่มเติมรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร ้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปการ  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อก หมู ่ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 
400,000 บาท 
นายสุรพล  ดวงจิต  ผ ู ้ เสนอแปรญัตติ ขอถอนคำแปรญัตติเพิ ่มเติมรายจ ่าย  
ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 400,000 บาท 

 ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 

กรรมการแปรญัตติทุกท่าน มีความเห็นว่าควรถอนญัตติเพิ่มเติมรายจ่าย ด้วยคะแนน
เสียง 7 เสียง 
มติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

มีมตถิอนญัตติเพิ่มเติมรายจ่าย ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง 

นายสงัด  ชัยแสน ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 เป็นที ่เรียบร้อยแล้วนั้น 
 รายการที่ 3. ขอลดรายจ่าย นายสุรพล ดวงจิต ขอสงวนคำแปรญัตติให้สภาเทศบาล
 ตำบลศรีวิชัยเป็นผู้ช้ีขาด เรียนเชิญ นายสุรพล ดวงจิต ช้ีแจงเหตุผลต่อที่ประชุมครับ 
นายสุรพล  ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมได้เสนอแปรญัตติลดรายจ่ายหน้า 106/110 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
 การโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง 
 สิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 
 งบประมาณตั้งไว้ 400,000 บาท กระผมขอนำเรียนเหตุผลในการเสนอแปรญัตติ 
 ลดรายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู ่ท ี ่  4  
 ผมคิดว่าการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงสร้างพื ้นฐาน ในร่างเทศบัญญัติฯ  
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 มีความเหลื่อมล้ำ มีบรรจุไว้จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
 เสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 โครงการ และโครงการก่อสร้างถนน
 คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์ หมู ่ที ่ 8 จำนวน 1 โครงการ สำหรับหมู่ที่  
 5, 6, 7, 10, 11, 12 ไม่ปรากฏในเทศบัญญัติฯครับ เมื ่อพี ่น้องชาวบ้านมีความ
 ไว้วางใจเลือกกระผมเข้ามาทำหน้าที ่เป็นตัวแทนในสภาแห่งนี ้ กระผมอยากจะให้
 จัดสรรงบประมาณให้เกิดความเสมอภาค เพื่อความเป็นธรรม ถึงแม้งบประมาณจะมไีม่
 มากแต่ก็ควรจัดสรรให้กระจายครับ กระผมจงึได้เสนอแปรญัตติขอลดรายจ่ายโครงการ
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที ่ 4 เพื ่อไปเพิ ่มติมรายจ่าย
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อก หมู ่ที ่ 6 แต่ด้วยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่นฯ ไม่สามารถทำได้
 เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ในปีงบประมาณ 2564 บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ไม่ได้รับการดูแลเลยครับ กระผมจึงได้
 นำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บรรจุไว้ในเทศบัญญัติปี 2565 
 จำนวน 2 โครงการ เรียนให้ทุกท่านทราบว่ากระผมได้ลงพื้นที่สำรวจถนนเพื่อพัฒนา
 ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย การร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา เป็นการบูรณาการร่วมกัน 
 ให้กระจายไปทั ่วทุกพื ้นที่ ในตำบลศรีวิชัยและใช้งบประมาณอย่างคุ ้มค่าครับ  
 ในกรณีที่ท่านสุรพล ดวงจิต กล่าวว่า เกิดความเหลื่อมล้ำน้ัน กระผมให้ความสำคัญทุก
 พื้นที่ครับ ในส่วนของหมู่ 6 นั้น ได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นแล้วครับ 
 เนื่องจากหมู่ 6 และหมู่ 1 ได้ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว จึงสามารถขอรับการ
 สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นได้ครับ ถึงแม้งบประมาณมีไม่มากแต่กระผมก็จะพยายาม
 บริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาให้คุ้มค่ามากที่สุดตามหลักธรรมาภิบาล ขอบคุณครับ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขออภิปรายในฐานะที่กระผมได้ปฏิบ ัต ิหน้าที ่คณะกรรมการแปรญัตติ   
 และได้ให้ความเห็นให้ยืนตามร่างเดิม ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงนั้น กระผมคิดว่าไม่มี
 การเหลื่อมล้ำเรามองตามสภาพความเป็นจริง บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 นั้นที่ผ่านมาก็ได้รับ
 การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นพอสมควรแล้วครับ และทางกองช่างก็ได้
 เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานอื่น ตามนโยบายการทำงานของท่าน
 นายกตอนนี้ก็ทยอยก่อสร้างถนนในซอยของแต่ละหมู่บ้าน ในส่วนบ้านแม่ป้อกใน  
 หมู่ 4 ก็มีถนนหลายเส้นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีความเห็น
 ให้ยืนตามร่างเดิม ขอบคุณครับ 
นายสงัด  ชัยแสน เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับฟังคำช้ีแจงพอสมควรแล้ว ลำดับต่อไปกระผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ในวาระที ่ 2 (ขั ้นแปรญัตติ) รายการที ่ 3. ขอลดรายจ่ายที ่ นายสุรพล ดวงจิต  
 ได้ขอสงวนคำแปรญัตติให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นผู้ช้ีขาด ครับ 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิม 10 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ     1 เสียง (นายสุรพล ดวงจิต) 
 งดออกเสียง    1 ท่าน (นายสงัด ชัยแสน) 
 
 
 



๘ 
 

นายสงัด  ชัยแสน ลำดับต่อไปกระผมขอมติที่ประชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ) โปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 11 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ     - เสียง  
 งดออกเสียง    1 ท่าน (นายสงัด ชัยแสน) 

 4.2 ญัตต ิเรื่อง พิจารณารา่งเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2565 วาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) 
นายสงัด ชัยแสน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ผมขอทุกท่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4.2 ครับ 
ประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นวาระลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ  รายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กระผมขอมติที ่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 11 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ     -  เสียง  
 งดออกเสียง    1 ท่าน (นายสงัด ชัยแสน) 
 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา 
นายสงัด ชัยแสน เป็นที่ยอมรับว่า สภาเทศบาลแห่งนี้ ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ 
ประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นวาระลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ  รายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ครับ 

4.2 เรื่อง ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
 พ.ศ. 2564  เพ่ือโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติท่ี 12/2564) 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง เป็นเงิน 25,300 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 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเร ียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย  

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
 โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  



๙ 
 

 ขอโอนลด     จำนวน 25,300 บาท 
 รวมขอโอนลดท้ังสิ้น    จำนวน 25,300 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 25,300 บาท  (สองหมื่นห้า
 พันสามร้อยบาทถ้วน) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 
 เครื่องๆ ละ 25,300 บาท เป็นเงิน 25,300 บาท เพื่อใช้ติดตั้ง ณ อาคารปฏิบัติงาน
 ส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลศรี โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ

หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  
- สวิตช์  จำนวน 1 ตัว 
- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  
- สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
เ ป ็ น ไปตามบ ัญช ีราคามาตรฐานคร ุภ ัณฑ ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1  

 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564  

 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้น จำนวน 25,300 บาท  
ท้ังนี้ ตามแบบเสนอญัตติท่ี 12/2564 

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

4.4 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 (ญัตต ิท ี ่13/2564) เพ่ือโอนไปตั้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่   
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เป็นเงิน 4,300บาท  

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 



๑๐ 
 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทีเ่คารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวด 
 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
 หมวดอื ่น ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท  
 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 ขอโอนลด     จำนวน 4,300 บาท 
 รวมขอโอนลดท้ังสิ้น    จำนวน 4,300 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
 printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท เพื่อใช้ในงานสวัสดิการและสังคม
 สงเคราะห์ กองสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ในการบริการประชาชน การรับเบี้ย 
 ยัง ชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ นอกสถานที่ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ให้มีความ
 สะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของกองสวัสดิการ
 และสังคมสงเคราะห์มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  

- เป ็นเคร ื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถั งหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19  

หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า 

ต่อนาที (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

คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที ่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้น จำนวน 4,300 บาท  
 ท้ังนี้ ตามแบบเสนอญัตติท่ี 13/2564 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) หากไม่มี กระผมขอมติทีป่ระชุมครับ  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์  

 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน) 
 
 



๑๑ 
 

4.5 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 (ญัตต ิท ี ่14/2564) เพ่ือโอนไปตั้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่   
ค่าจัดซื้อรถผสมปูน 170,000 บาท 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทีเ่คารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวดเง ินเดือน  

 (ฝ่ายประจำ)  เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 2,891,760 บาท 
 ขอโอนลด     จำนวน 170,000 บาท 

 รวมขอโอนลดท้ังสิ้น    จำนวน 170,000 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครภัุณฑ์ 

 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รถผสมปูน จำนวน 1 คัน ๆ ละ 170,000 บาท เป็นเงิน 
 170,000 บาท (หนึ ่งแสนเจ็ดหมื ่นบาทถ้วน) เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อรถผสมปูน  
 เพื่อใช้ในการก่อสร้างในภารกิจงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยมีคุณลักษณะ 
 ดังนี ้

(1) ผสมปูนได้ปริมาณ ไม่น้อยกว่า 2 ถุงต่อครั้ง  
(2) ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
(3) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า แบบมือหมุน  
(4) มูเล่ย์แท่นเครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว แบบ 3 ร่อง  

 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาสบื
 ท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ 

 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้น จำนวน 170,000 บาท  
 ท้ังนี้ ตามแบบเสนอญัตติท่ี 14/2564 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) หากไม่มี กระผมขอมติทีป่ระชุมครับ  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์  

 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน) 
 
 
 



๑๒ 
 

4.6 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 (ญัตต ิท ี ่15/2564) เพ่ือโอนไปตั้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่   
ค่าจัดซื้อรถอีแต๋น ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นเงิน 180,000 บาท 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทีเ่คารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
 ภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 
 1,321,860 บาท  

 ขอโอนลด     จำนวน 180,000 บาท 
 รวมขอโอนลดท้ังสิ้น    จำนวน 180,000 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูล  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถอีแต๋น จำนวน 1 คัน ๆ ละ 180,000 
 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
 อีแต๋น เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

(1) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า  
(2) สตาร์ทด้วยกุญแจ  
(3) ขับเคลื่อน 2 ล้อ คัชซีรถกระบะ  
(4) ระบบเบรกน้ำมัน 4 ล้อ ดิสก์เบรกหน้า  
(5) ระบบเกียร์ 4 เกียร์ รับน้ำหนักบรรทุกได้ 2 ตัน  
(6) กระบะเหล็ก กว้าง 1.65 เมตร  ยาว 3.00 เมตร ฝาข้างสูง 0.40 เมตร เสริม

กรงข้างขึ้นสูง 0.60 เมตร เปิดได้ 3 ด้าน พื้นกระบะเป็นเหล็กลายรีด  
(7) ระบบล้อเป็นยางใหม่  
(8) หลังคาคนขับ กระจกมองข้าง ซ้าย – ขวา กระจกมองหลัง เบาะน่ังฟองน้ำ  
(9) ระบบไฟตาม พรบ.ขนส่งทางบก  
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาสบื

 ท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ 
 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้น จำนวน 180,000 บาท  

 ท้ังนี้ ตามแบบเสนอญัตติท่ี 15/2564 
 
 
 



๑๓ 
 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู ้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ทุกท่านครับ กระผมเห็นด้วยในการจัดซื ้อรถอีแต๋นเพราะเป็นประโยชน์มากครับ  
 แต่กระผมอยากให้นำเสนอหลายๆ แบบ อยากทราบว่ามีกี่ร้านหรือมีราคาเท่าใดบ้าง 
 เพื่อประกอบการพิจารณาครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทีเ่คารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน เบื ้องต้นเป็นราคาที ่ตั้งไว้ ในกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างห้าง  
 ร้านต่างๆ สามารถเสนอราคาเข้ามาได้ครับ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู ้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท ่านคร ับ กระผมเห ็นด ้วยในการจ ัดซ ื ้อรถอ ีแต ๋น และขอเสนอเพ ิ ่มเติม 
 ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือติดตั้งพัดลมในรถด้วยครับ เพราะช่วงเวลากลางวัน
 อากาศร้อนมากครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) หากไม่มี กระผมขอมติทีป่ระชุมครับ  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์  

 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน) 

4.7 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 (ญัตต ิท ี ่16/2564) เพ่ือโอนไปตั้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่   
ค่าจัดซื้อแท่นเจาะบ่อบาดาลแบบลากจูง เป็นเงิน 210,000 บาท 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทีเ่คารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 

 แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร  
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,007,840 บาท  

 ขอโอนลด     จำนวน 210,000 บาท 
 รวมขอโอนลดท้ังสิ้น    จำนวน 210,000 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครภัุณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง แท่นเจาะบ่อบาดาลแบบลากจูง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 
 210,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็น
 ค่าจัดซื้อแท่นเจาะบ่อบาดาลแบบลากจูง เพื่อใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหา



๑๔ 
 

 การขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและน้ำเพื่ อการเกษตรให้แก่ประชาชนตำบล 
 ศรีวิชัย  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

(1) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า 
(2) ลูกสูบเดียวพร้อมระบบไฮดรอลิค   
(3) พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้  

- ก้านเจาะขนาด 2 นิ้ว  ยาว 2 เมตร จำนวน 25 ก้าน  
- หัวเจาะเปิดหน้าดินขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 หัว  
- หัวเจาะขนาด 6 นิ้ว  จำนวน 1 หัว  
- ประแจจับก้าน  จำนวน 1 ตัว 
- อุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำงาน  จำนวน 1 ชุด  

(4) สอนวิธีการใช้งานและการขุดเจาะบ่อบาดาล  
 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคา 
 สืบท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ 

 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้น จำนวน 210,000 บาท  
 ท้ังนี้ ตามแบบเสนอญัตติท่ี 16/2564 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู ้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านครับ กระผมเห็นด้วยในการจัดซื้อแท่นเจาะบ่อบาดาลแบบลากจูง เนื่องจาก
 เมื่อคราวการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 สมาชิกสภาได้ให้ความ
 เห็นชอบในการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อซื้อครุภัณฑ์นั้น ถึงตอนนี้ยังไม่มี
 ความชัดเจนว่าจะอนุมัติวันใด แต่ด้วยทุกวันนี้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีวิชัยได้รับ
 ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำและแหล่งน้ำ กระผมในฐานะประธานสหกรณ์
 ตำบลศรีวิชัย ขอนำเรียนถึงโครงการปลูกหญ้าเพชรน้ำผึ ้ง สำหรับสมาชิกสหกรณ์  
 และประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้  
 แต่ปัจจัยหลักในการทำการเกษตรคือน้ำครับ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระผม
 เห็นด้วยในการจัดซื้อแท่นเจาะบ่อบาดาลแบบลากจูงครับ 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องน้ำเพื่อการเกษตรนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยหลักในการประกอบ 
ประธานสภาฯ อาชีพเกษตรกรรม และประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีวิชัยประสบปัญหาเรื่องการขาด
 แคลนน้ำมาโดยตลอด เป็นการดีที่ท่านนายกได้เล็งเห็นปัญหาและแก้ไขปัญหาน้ีครับ 
 ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
 หากไม่มี กระผมขอมติทีป่ระชุมครับ  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์  

 (เห็นชอบ 9 เสยีง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 3 ท่าน) 
 
 

 



๑๕ 
 

4.8 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 (ญัตต ิท ี ่17/2564) เพ่ือโอนไปตั้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่   
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นเงิน 34,100 บาท 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทีเ่คารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
 เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 2,352,360 บาท  

 ขอโอนลด     จำนวน 34,100 บาท 
 รวมขอโอนลดท้ังสิ้น    จำนวน 34,100 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน 

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
1. ตู้อบแห้ง 5 ช้ัน 1 บาน  จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 25,200 บาท 
2. เครื่องปั่นละเอียด  จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท  

 รวมเป็นเงิน 34,100 บาท (สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
 เพื่อใช้สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบล 

 ศรีวิชัย 
 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาสบื

 ท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ 
 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้น จำนวน 34,100 บาท  

 ท้ังนี้ ตามแบบเสนอญัตติท่ี 17/2564 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ การจัดซื้อตู้อบแห้งและเครื่องปั่นละเอียดนั้น เพื่อใช้ในการทำงานวิจัยเพื่อส่งเสริม 
 เรื ่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรลำไย ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ ้นจากการ 
 แปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยแปรรูปลำไยเป็นน้ำตาล เพื ่อแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ 
 ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด เราต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออก
 ครับ 
 
 



๑๖ 
 

นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู ้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านครับ กระผมขอเสนอความเห็นครับ ประเด็นแรกตามกระบวนการเสนอญัตติ
 นั้นต้องส่งใหป้ระธานสภาฯ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าเห็นควรให้เข้าสู่วาระการประชุม
 หรือไม่ครับ ประเด็นที ่สอง กระผมเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
 และต้องยอมรับว่าราคาลำไยปีนี ้ตกต่ำกว่าทุกปี หลายภาคส่วนก็ได้หาแนวทาง
 ช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งผลักดันเรื่องพรบ.ลำไย ราคาลำไย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไย
 และการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยครับ ในประเด็นญัตตินี้ตู้อบแห้ง 5 ชั้น 1 บาน  
 ไม่มีรายละเอียดขนาดของตู้อบ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย ขอบคุณครับ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู ้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านครับ กระผมขอให้ท่านนายกชี้แจงเรื่องแนวทางการบริหารจัดการพอสังเขป
 ครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ รายละเอียดตู้อบแห้ง 5 ชั้น 1 บาน ราคา 25,200 บาท เป็นเครื่องอบขนาดเล็ก 
 สำหรับใช้เพื่อทำการศึกษาวิจัย ทำการทดลองอบแห้งลำไยเพื่อทำน้ำตาล วิธีการคือทำ
 การอบแห้งลำไยแล้วนำไปปั่นเพื่อทำน้ำตาลเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้แก่
 เกษตรกรผู้ปลูกลำไย โดยทางเทศบาลได้ประสานขอคำปรึกษาจาก สคบ.ครับ 
นายสงัด  ชัยแสน ขอคุณท่านนายกที่ได้ชี ้แจงครับ ท่านใดมีข้อหาร ือหรือเรื ่องเสนอแนะเพิ ่มเติม 
ประธานสภาฯ ในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์  

 (เห็นชอบ 7 เสยีง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 5 ท่าน) 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาทีเ่คารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผูเ้ข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านครบั เรื่องการซอ่มแซมถนน มีฝนตกน้ำท่วมขงั ทางเป็นหลุม จำนวน 3 ซอย 
 ดังนี ้

1) ซอยบ้านอดีตแก่นัน เหมืองฝายสบจ๋อง 
2) ซอยอารามห้วยน้ำด้ัน ข้างสนามกีฬา ม.6 
3) ซอย 14 บ้าน สท.ตรี  
ซอยนี้อยู่มาต้ังแตป่ี 2537 หน้าบ้านยงัเป็นถนนลูกรัง ขอความอนุเคราะห์หินคลุก 
เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนครับ  

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ทั้งหมด 3 ซอย กระผมจะดำเนินการสำรวจพื้นที ่เพื่อนำข้อมูลมาประชุมหาแนว
 ทางแก้ไขต่อไปครับ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



๑๗ 
 

นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ   
นายสีคำ พ่อแจ้ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู ้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านครับ กระผมมีเรื่องนำเสนอ 2 เรื่อง ดังนี้ 
 1)  เร ื ่องถนนเส ้นทางการเกษตร ตอนนี ้ เป ็นฤด ูฝนและใกล้ถ ึงฤด ู เก ็บเกี ่ยว 
 พืชไร ่ เช่น ข้าวโพด ชาวบ้านบ้านแม่จ๋องได้แจ้งมายังกระผมว่ามีถนนเส้นทาง
 การเกษตรหลายเส้นทางเสียหายสัญจรลำบาก และถนนเส้นทางการเกษตร หมู่ 5
 ทางไปสวนลำไยลุงวาท ชาวบ้านร ้องเร ียนเร ื ่องถนนเส้นทางการเกษตรชำรุด  
 รถไม่สามารถสัญจรได้ครับ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนให้ชาวบ้านด้วยครับ  
 2) มีชาวบ้านสอบถามมายังกระผมเรื่องการช่วยเหลือในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูใน
 นาข้าว กระผมเป็นตัวแทนชาวบ้านขอความอนุเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชครับ 
นายสงัด  ชัยแสน กระผมขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมประเด็นเรื่องถนนเส้นทางการเกษตรครับ  
ประธานสภาฯ พื้นที่เกษตรกรรมในตำบลศรีวิชัย มีการเพาะปลูกทั้งพืชไร่และพืชสวน เมื่อถึงฤดกูาล
 เก็บเกี ่ยวจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาต่อรองและรับซื ้อขายผลผลิตทางการเกษตร  
 ไม่ว่าจะเป็น ลำไย มะม่วง ข้าว ข้าวโพด หอมแดง กระเทียม มันสำปะหลัง  ฯลฯ  
 เมื่อเส้นทางสัญจรหรือเส้นทางในการขนส่งเดินทางลำบาก ชาวบ้านมักถูกกดราคา  
 โดยจะถูกนำเรื ่องการเดินทาง การขนส่งที ่ยากลำบากและล่าช้ามาเป็นข้ออ้าง 
 เพื่อขอลดราคาหรือปฏิเสธการซื้อขายครับ บางเส้นทางที่รถกระบะไม่สามารถเข้าไปได้
 ชาวบ้านต้องจ้างรถไถเพื่อขนข้าวโพดออกจากพื้นที่ ซึ่งผลผลิตราคาตกต่ำอยู่แล้วก็ต้อง
 มาเสียค่าจ้างรถไถเพิ ่มอีกครับ ในส่วนเรื ่องการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในนาข้าว 
 กระผมอยากจะให้เจ้าหน้าที ่ทำการสำรวจเก็บข้อมูลไว้ครับ เมื ่อเกิดการระบาด 
 ของโรคจะได้นำข้อมูลมาใช้ได้ทันท่วงทีครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ 1) เรื่องถนนเพื่อการเกษตร กระผมจะให้กองช่างทำการสำรวจพื้นที่เพื่อนำข้อมูล 
 มาประชุมหาทางแนวทางแก้ไขครับ  
 2) เรื่องการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในนาข้าว หากพื้นที่ใดที่เกิดการระบาดของโรค
 ประชาชนสามารถมายื่นคำร้องขึ้นทะเบียนได้ที่แผนงานการเกษตร เทศบาลตำบล  
 ศรีวิชัยครับ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู ้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ทุกท่านครับ กระผมขอขอบคุณผู ้บริหารที ่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน
 หลายๆ หมู่บ้าน ถนนหมู่ที่ 1 มีปัญหาคือจะทำอย่างไรให้ทำถนนจนสุดสายเพราะ
 ด้านซ้ายติดกำแพงโรงงานของพ่อเลี ้ยงแดง ด้านขวาติดรั ้วบ้านนายสุชาติซึ่งจะมี 
 ร่องระบายน้ำครับ ถนนหมู่ 13 ตรงบ้านลุงคำ บ้านลุงมา ถ้าจะทำถนนคอนกรีต 
 ต้องวางท่อระบายน้ำ เพราะถนนสูงข้ึนมากจากถนนเดิม ทำให้น้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำ



๑๘ 
 

 ไม่สามารถระบายได้คร ับ และกระผมขออนุญาตกล่าวถึงผ ู ้ใหญ่บ้าน หมู ่ 13  
 เรื่องการให้ข้อมูลกับชาวบ้าน ควรทำความเข้าใจกับเรื่องที่จะพูดและควรให้ข้อมูล  
 ที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจที่คลาดเคลื ่อนครับ และเรื่องการจัดซื้อรถอีแต๋น 
 กระผมเห็นด้วยครับ เพราะเทศบาลจะได้มีรถสำหรับใช้บรรทุกหรือขนย้ายของต่างๆ  
 เพื่อเป็นการบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ การออบแบบการก่อสร้างถนนเป็นไปตามความเหมาะสมที่ช่างได้ไปสำรวจครับ  
 หากมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาภายหลังก็จะเข้าไปดูแลแก้ไขให้ครับ เบื ้องต้นได้ใช้ท่อ
 เพื่อระบายน้ำ รวมถึงปัญหาการระบายน้ำของ หมู่ 5 ซึ่งมีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์มาครบั 
 กระผมจะให้ช่างไปสำรวจพื้นที ่เพื ่อประชุมหารือเรื ่องการทำรางระบายน้ำครับ  
 กระผมขอขอบคุณท่าน สท.ส ุพจน์ ตาสุยะ ที ่ได้นำเสนอปัญหาครับ กระผม 
 จะดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ 
นายสงัด  ชัยแสน กระผมขอเสนอเพิ ่มเติม เรื ่องรางระบายน้ำซึ่งมีปัญหาหลายจุดครับ เช่น หมู ่ 10  
ประธานสภาฯ ตรงบ้านป้าทอง เมื่อฝนตกน้ำจะทะลักเอ่อล้นขึ้นมาครับ หมู่ 5 ตรงบ้านผู้ใหญ่บ้าน 
 และหมู่ 7 เคยเสนอให้ทำรางระบายน้ำ ตั้งแต่หน้าโรงเรียนมาจนถึงข้างหอประชุม
 หมู่บ้าน ไม่มีรางระบาย น้ำไหลกัดเซาะถนนทำให้ถนนแตกและอาจจะทำให้ถนน 
 ทรุดตัวได้ครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ 1) เรื่องการระบายน้ำ กระผมขอยกตัวอย่าง หมู่ 12 ได้ดำเนินการแก้ไขโดยวิธีการ 
 ขุดเจาะระบายน้ำลงใต้ดิน โดยใช้เครื่องเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นและแรงงานชาวบ้าน 
 เทศบาลไดส้นับสนุนท่อครับ 
 2) เรื่องการสำรวจถนนแต่ละหมู่บ้านเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ  
 ใช้งบประมาณเก้าแสนกว่าบาท แจ้งให้ที ่ประชุมรับทราบว่าเราจะทำงานแบบ 
 บูรณาการร่วมกันกับพี ่น้องชาวบ้านครับ หากสมาชิกสภาเห็นควรจะดำเนินการ
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเพิ่มก็สามารถใช้เงินสะสมได้ครับ 
 3) สืบเนื่องมาจากคราวการประชุมที่แล้ว ตามที่ท่าน สท. สุพจน์ ตาสุยะ ได้กล่าวอำลา
 ซึ่งกระผมไม่ทราบเหตุที่มาอย่างใด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ความว่า
 เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
 ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562 มาตรา 50 เบื้องต้นได้ตรวจสอบด้านเอกสารแล้วไม่พบ
 ความผิดครับ กระผมดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 โดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ 
 
 
 



๑๙ 
 

 4) เรื่องการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ กระผมได้ประสานไปยังหลายหน่วยงานเพื่อขอรับการ
 สนับสนุนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ในวันนี้กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุม
 รับทราบและขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเพื ่อดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ  
 เพื่อจะได้นำเรื่องเสนอต่อทหารหน่วยพัฒนา ดังต่อไปนี ้
 1) อ่างห้วยช้าง 
 2) อ่างห้วยไคร้ 
 3) อ่างห้วยแม่ลอง 
 4) อ่างห้วยมงคล 
 5) ขยายอ่างแม่จ๋อง ด้านล่างบริเวณเหมืองแร่ ด้านบนอ่างเดิม 
 6) ขยายอ่างแม่ป้อกใน 
 7) ขยายอ่างแม่อีไฮ 
 8) ขยายอ่างหนองเปา 
 9) ขุดอ่างน้ำหลงปู่โอ๊ด 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 
ประธานสภาฯ    
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ   
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู ้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เร ื ่องโครงการก่อสร้างถนนหมู ่ 11 เชื ่อมหมู ่ 4 ใช้งบประมาณมากพอสมควร  
 กระผมเสนอให้ทยอยทำเป็นช่วงครับ ในส่วนงบเงินสะสมต้องเตรียมไว้ในกรณีที่เกิด 
 ภัยพิบัติหรือการระบาดของโรค ในอนาคตเราอาจจะได้จัดซื้อวัคซีนครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
รองประธานสภาฯ   เรื่องโครงการก่อสร้างถนนหมู่ 11 เช่ือมหมู่ 4 กระผมเสนอให้ขอรับการสนับสนุนจาก
 อบจ. เนื่องจากถนนเส้นน้ีใช้งบประมาณมากพอสมควร ประกอบกับอบจ.มคีวามพรอ้ม 
 ด้านเครื่องจักรครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมเห็นด้วยตามที่ท่าน สท.ตรีอนันต์ ขัดสาร ได้เสนอแนะมาครับ ในส่วนที่ 
 ท่านรองประธานสภาฯ เสนอมานั้น ในการดำเนินงานของ อบจ.ต้องมีการสำรวจและ
 ทำงานเป็นภาพร่วม เช่ือมโยง 2 ตำบลข้ึนไปครับ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ   กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ที่มาประชุมในวันน้ี ทำให้การประชุมในคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี กระผมขอปิดการประชุม 
 ขอบคุณครับ 
 



๒๐ 
 

     
 

            (ลงช่ือ)          สงัด  ชัยแสนดวงจิต       สุรพล   ดวงจิต 
(นายสงัด  ชัยแสน) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

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 
 
 
 
    (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...12 กันยายน 2564..... 


