
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันที่ 21 กันยายน 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. ว่าที่ร้อยตรีกมล อินแฝง   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. นายประยทุธ เงาสอ่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางสาวพริม้เพรา  วรรณภิละ  หัวหน้าสำนักปลัด 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา) 
8. นางสาวสริิรัตน์ กันตุ่น   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง) 
9. นางสาวศิริพร   รังสิยารมณ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
10. นางสาวกรรณิการ ์ วงค์จันต๊ิบ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดกิารและสงัคม) 
11. สิบเอกนรินทร ์ เข่ือนควบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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12. นายธนาธิป  อุต๊ะมา   เจ้าพนักงานพฒันาชุมชนชำนาญงาน 
13. นางสาวอกนิษฐ ์ ตุ้ยแพร ่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
14. นางสาวศิรินภา เข่ือนควบ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
15. นางสาวจิตนภา จุมปูวงค์   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
16. นางสาวปาริฉัตร สมมา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
17. นางสาวนฤมล มณีแก้ว   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เปิดประชุมเวลา   09.30 น.  

ว่าท่ีร้อยตรี กมล อินแฝง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 2
 ประจำปี พ.ศ.2564 ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่าน
 ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

ระเบียบวาระที่  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายสงัด  ชัยแสน กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที ่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม
ประธานสภาฯ หลักสูตรสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ในรูปแบบออนไลน์” ระหว่างใน
 วันที ่ 13 – 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย ชั ้น 2 
 ระยะเวลาอบรม 5 วัน ทำให้สมาชิกได้รับความรู้สามารถนำมาปรับใช้ในกิจการสภา
 เทศบาลตำบลศรีวิชัยและนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประโยชน์
 สูงสุดครับ   
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564 ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม

สภาฯ หรือไม่ครับ  
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 5 ประโยคว่า สหกรณ์การเกษตรศรีวิชัย  

ให้เพิ่มเติมคำว่า จำกัด เป็น สหกรณ์การเกษตรศรีวิชัย จำกัด เพื่อให้ประโยคมีความ
ชัดเจนและสมบูรณ์ครับ 

ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่าน  ดิฉันขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 23 แก้ไข ประโยคว่า 

ในวันน้ีสมาชิกสภาต้องพิจารณาว่าเห็นควรหรือไม่ ให้แก้ไขเป็น ในวันน้ีสมาชิกสภาได้
โปรดพิจารณาว่าเห็นควรหรือไม่ ค่ะ 

นายสุรพล  ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุมที่กระผมได้อภิปราย หน้าที่ 16 ขอตัดประโยคว่า 

สามารถแก้ไขวาระการประชุมได้หรือไม่ครับ เพื ่อให้ประโยคมีความถูกต้องและ
สมบูรณ์ครับ 
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นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) 
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความ

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2564 
. - ด้วยมติเห็นชอบ 10 เสียง  
 - ไม่เห็นชอบ         -  เสียง  
 - งดออกเสียง       2 ท่าน  
 1)นายสงัด ชัยแสน 
 2)นายสุรพล ดวงจิต 

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

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล  
 (ญัตติที่ 20/2564) เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ 
 ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 1 คัน ราคา 4,000,000 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ กระผมขอเสนอญัตติ เพื่อ

ขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้กู้เงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล  เพื ่อซื ้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 
แรงม้า จำนวน 1 คัน ราคา 4,000,000 บาท  เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะและ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน   

 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
1. เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัวขนาดที่
กำหนด เป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ข้ันต่ำ 
2. บุ้งกี๋และความสามารถ  
 (1) มีบุ้งกี๋พร้อมฟันและ Side Cutter  
 (2) ขนาด 120 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.70 ลูกบาศก์เมตร  
 (3) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร  
 (4) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร  
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 (5) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร  
 (6) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาที 
3. เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
4. ระบบขับเคลื ่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้าง
สามารถขับเคลื่อนอิสระได้ 
5. ระบบเครื่องล่าง 
 (1) ตีนตะขาบตามาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 (2) แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า 600 
มิลลิเมตร 
 (3) ระยะก ึ ่ งกลางระหว่างต ีนตะขาบ (Track Gauge) ไม ่น ้อยกว ่า 2,100 
มิลลิเมตร 
6. น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 18,000 กิโลกรัม 
7. แรงฉุดลาก (Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า 14,000 กิโลกรัม 
8. ระบบไฟฟ้า 24 โวลต ์
9. หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass 
10.อุปกรณ์ประกอบ 
 (1) มิเตอร์บอกช่ัวโมงการทำงานของเครื่องยนต์ 
 (2) เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 
 (3) เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 
 (4) เกจ์บอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก 
 (5) เกจ์บอกไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท 
 (6) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ 2 ชุด 
 (7) กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด 
 (8) ไส้กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด 
 (9) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด 
 (10) ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 
มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด 
 (11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 
มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด 
 (12) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด 
 (13) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 (14) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือกำรบำรุงรักษา (Operation 
Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book) 
  หมายเหตุ : กำลังเครื ่องยนต์ที ่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั ้งหมด  
(Gross Power) หรือกำลังส ุทธ ิ (Net Power ว ัดท ี ่ Flywheel) ซ ึ ่งห ักกำลังของ
เคร ื ่องม ืออ ุปกรณ์ต ่าง ๆ ออกแล ้วก ็ได ้  แล ้วแต ่ว ัตถ ุประสงค ์ในการใช้งาน  
"กำลังเครื่องยนต์ข้ันต่ำ" จึงสามารถเป็นได้ทั้งข้ันต่ำของกำลงัทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้ 
  การจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
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นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมสอบถามเรื่องการชำระคืนเงินกู้ ถ้าหากว่าได้รับการอนุมัติจะใช้ระยะเวลา  

กี่ปีในการชำระเงินกู้ครับ ขอให้ผู้บริหารชี้แจงให้สมาชิกทราบเพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสมครับ 

นายสุพจน์  ตาสุยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล 

จำนวน 7 รายการ กระผมมีความกังวลและเป็นห่วงเรื่องภาระหนี ้การชำระคืนเงินกู้ 
บุคลากรในการทำงานส่วนนี้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะตามมาครับ เพราะฉะนั้นแล้ว
กระผมขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ในระยะยาว ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เรื่องที่ 1) ตามที่กระผมได้คิดจำนวนเงินคราวๆ เป็นเงิน 14,758,500 บาท เมื่อเป็น

การกู้เงินก็ต้องมีการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย กระผมอยากทราบจำนวนงวดที่
ต้องชำระ ชำระงวดละเท่าไหร่ ใช้ระยะเวลากี่ปีในการชำระเงิน  

 เรื่องที่ 2) ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะตามมา เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าซ่อมบำรุง ค่าน้ำมัน
เช้ือเพลิง ฯลฯ ต้องตั้งงบประมาณไว้เพื่อบริหารจดัการในส่วนน้ี และต้องมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในด้านนี้ เราทุกคนทราบดีว่ารายได้ของเทศบาลมีจำนวนน้อย 
เมื่องบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดจะเพียงพอในการบริหารจัดการหรือไม่ และจะส่งผล
กระทบในภาพรวมของเทศบาลหรือไม่ครับ  

 ข้อสรุป ขอทราบรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
1) จำนวนงวดที่ต้องชำระ  
2) ชำระงวดละเท่าไหร่  
3) ใช้ระยะเวลากี่ปีในการชำระเงิน 
4) ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซม ค่าซ่อมบำรุง 
5) ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 
6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ เรื ่องรายละเอียด 
 การกู ้ เง ินทุนส ่งเสร ิมกิจการสภาเทศบาลนั ้น กระผมได้แจกเอกสารประกอบ 
 การพิจารณาและได้ชี ้แจงในคราวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1 ครั ้งที่ 3  
 และได้ซักซ้อมความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยครับ ระยะเวลาในการชำระเงินกู้ 10 ปี 
 ดอกเบี ้ยร้อยละ 2 ต่อปี โดยเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้สมทบเงินค่าบำรุงสมาคม
 สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยทกุปีครบั ปีงบประมาณ 2564 ชำระ 34,126.22 
 บาท การบริหารจัดการเป็นไปตามพระราชบ ัญญัติเทศบาล มาตรา 50,51 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
 ท้องถ่ิน มาตรา 16 ในด้านการบริหารจัดการงบประมาณ กระผมได้ศึกษาการขุดเจาะ
 บ่อสมทบ ซึ่งจะมีการสบทบงบประมาณตามระเบียบ เจ้าของที่ดินต้องสมทบค่าใช้จ่าย
 หรือในการขอใช้รถตีนตะขาบ ชาวบ้านต้องสมทบเงินเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าสึกหรอ 
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 วันละ 500 บาท ครับ กระผมนำเรียนประธานสภาเพื่อเข้าสู่การพิจารณาขออนุมัติ 
 กู ้เง ินทุนส ่งเสร ิมกิจการสภาเทศบาล (ญัตติท ี ่  20/2564) เพื ่อซ ื ้อคร ุภัณฑ์  
 หมวดครุภัณฑ์ก ่อสร ้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 1 คัน  
 ราคา 4,000,000 บาท ขอบคุณครับ  
นายสงัด  ชยัแสน ขอบคุณท่านนายก ที่ได้ช้ีแจงครบั 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที่ท่านสท.สุรพล ดวงจิต และกระผมอภิปรายนั้น เนื่องจากมีความเป็นห่วงในเรื่อง

งบประมาณครับ และตามที่ท่านนายกช้ีแจงเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ โดยให้
ชาวบ้านสมทบค่าใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมนั้น กระผมมองว่าเป็นภาระกับชาวบ้านครับ 
และการขอมติในวันน้ีกระผมมองว่าเร็วไปครับ อยากให้สมาชิกได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วน
ก่อนครับ 

นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในวันน้ีเป็นการพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนสง่เสรมิกิจการสภาเทศบาล ซึ่งที่ประชุมสภา
 ได้หารือในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญไปแล้ว และที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบใน
 หลักการแล้ว เพื่อให้ผู้บริหารนำเสนอญตัติเพื่อพิจารณาในวันน้ีครับ ในด้านการบริหาร
 จัดการ ท่านนายกได้เตรียมการไว้แล้วครับ ในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่ใช่ส่วนรวม  
 ก็ควรจะมีการสมทบค่าใช้จ่ายครับ เมื่อเรามีเครื่องจักรกล มีรถ มีอุปกรณ์ที่พร้อม  
 จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาได้และเมื ่อเกิดภัยพิบัติขึ้นก็สามารถแก้ไข
 ปัญหาได้ทันท่วงทีครับ ควรพิจารณาให้เป็นไปตามวาระการประชุมเพื่อความเรียบร้อย
 ขอบคุณครับ 
นายธนา คำเจริญ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ญัตติการพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล ที่ประชุมได้พิจารณา

เห็นชอบในหลักการแล้ว เพื่อให้ผู้บริหารได้สืบหาราคาทั้ง 7 รายการ นำเสนอ เป็น
ญัตติเพื่อพิจารณาในวันน้ี เพื่อนำมาพัฒนาตำบลศรีวิชัยให้เจริญยิ่งๆข้ึนครับ การชำระ  
เงินกู้ 10 ปี ปีละล้านกว่าบาท ในแต่ละปีท่านนายกก็ต้องตั้งงบประมาณไว้เพื่อบริหาร
จัดการ เมื่อเกิดภัยพิบัติ น้ำท่วม ถนนพัง สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีครับ 

นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 สภาท้องถิ่นมีหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบ ทักท้วง การทำงานของฝ่ายบริหารครับ 

รายได้ของเทศบาลศรีวิชัยมาจากการเก็บภาษีของราษฎรครับ ในด้านการพัฒนา
กระผมเห็นด้วยครับ แต่เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลมีอย่างจำกัดจึงทำให้การ
พัฒนาค่อนข้างช้า การที่สมาชิกมีการทักท้วงหรอือภิปรายนั้น เนื่องจากต้องระมัดระวัง
ในเรื ่องการบริหารงบประมาณ เพราะในอนาคตเราไม่สามารถทราบได้ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินข้ึนหรือไม่ครับ  

ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่าน ตอนนี้อยู่ในช่วงการอภิปราย ทุกท่านมีสิทธิแสดงความคิดเห็น หลายท่าน  

เป็นห่วงเรื่องการบริหารงบประมาณ เรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องการชำระคืนเงินกู้ เกรงว่าจะ
เป็นภาระในระยะยาวนั้น การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาลเป็นจำนวนเงินที่สูง
พอสมควร แต่เมื่อมองกลับมาที่การดำเนินงานแบบการจา้งเหมาจะเห็นได้ว่าในแต่ละปี
ใช้งบประมาณหลายแสนบาทในบางปีเกือบล้านบาทค่ะ หากเรานำเงินในส่วนที่นำไป
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จ่ายค่าจ้างเหมามาชำระเงินกู้ เมื่อเราชำระเงินกู้ประมาณปีที่ 4 - 5 ก็จะถึงจุดคุ้มทุน
หล ั งจากนั ้นค ือกำไร เม ื ่ อ ชำระเง ินกู้ หมดก ็จะได้ส ิ ่ งน ั ้นมาเป ็นของเราค่ะ  
ปัจจ ุบ ันคนส่วนมากก็เลือกที ่จะผ่อนชำระเพื ่อให้ได้มาซึ ่งสิ ่งท ี ่ตนเองต้องการ  
มีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ที่ใช้จ่ายด้วยเงินสดค่ะ ตามที่ดิฉันได้ไปประชาคมหมู ่บ้าน  
เกือบทุกหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ รถขุดตีนตะขาบมีความจำเป็นและ 
จะเป็นประโยชน์กับประชาชนตำบลศรีวิชัยมาก เพราะเป็นพื้นที่การเกษตร ขอฝาก
สมาชิกทุกท่านพิจารณา ขอบคุณค่ะ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ   ทุกท่านมีสิทธิ
 อภิปรายและแสดงความคิดเห็นครับ กระผมช้ีแจงเพิ่มเติมการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
 สภาเทศบาล สามารถกู้ได้ 10 เท่าของเงินฝาก ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา
 การชำระ 10 ปี จำนวนเงินขอกู้ประมาณสิบสี่ล้านบาท การดำเนินการตามระเบียบ
 การกู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล  เบื้องต้นสมาชิกมีความกังวลเรื่องการ
 ชำระเงินกู้ กระผมนำเรียนว่าในการชำระเงินกู้ ไม่ได้เก็บจากประชาชน การชำระเงินกู้
 เป็นไปตามระเบียบการเงิน ขอบคุณครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ขอบคุณท่านนายก ที่ได้ช้ีแจงครบั 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 นำเรียนที่ประชุม ตามที่กระผมได้อภิปรายไปนั้น เรื่องใดที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง
 ชาวบ้านตำบลศรีวิชัยกระผมเห็นด้วยครับ หลายท่านอาจมองว่าการอภิปรายของ
 กระผมขัดแย้งฝ่ายบริหาร ด้วยความเคารพกระผมขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงครับ 
 เหตุที ่กระผมอภิปรายเพียงเพราะต้องการความกระจ่างชัดเจนในประเด็นนั ้น ๆ  
 ตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ ่นในการกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง  
 เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้านครับ 
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่าน นำเรียนประธานสภาขอให้กลับเข้าสู่การพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริม
 กิจการสภาเทศบาล (ญัตติที่ 20/2564) เพื่อซื้อครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบ และขอให้
 ที่ประชุมสภาพิจารณาทีละญัตติ ขอขอบคุณค่ะ 
นายสงัด  ชยัแสน ประเด็นนี้ได้มีการอภิปรายพอสมควรแล้ว ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ การพิจารณาขออนุมัติกู ้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล (ญัตติที ่ 20/2564)  
 เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 
 1 คัน ราคา  4,000,000 บาท 

เห็นชอบ จำนวน 8 เสียง 
1) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
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6) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
กระผมขอมติที่ประชุมกู้เงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ)  
ขนาด  80 แรงม้า 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 4 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
4) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์ 

อนุมัติให้กู้เงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบ  ขนาด  120 แรงม้า 

 4.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล  
 (ญัตติท่ี 21/2564) เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์การเกษตร  งบประมาณตั้งไว้ 
 727,500 บาท 
 -รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน  
 -พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน 2 ชุด 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  
 เพ ื ่อพ ิจารณาให ้ความเห ็นชอบอนุม ัต ิ ให ้ก ู ้ เ ง ินท ุนส ่งเสร ิมก ิจการเทศบาล   
 เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
 ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 625,000 บาท  
 พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 102,500 บาท  
 ประกอบด้วย  
 1) ชุดใบมีดดันดินหน้า พร้อมชุดการ์ดกระจังหน้า เป็นเงิน 60,500 บาท  
 2) ผานบุกเบิก เป็นเงิน 42,000 บาท  
 รวมงบประมาณตั้งไว้  727,500 บาท   
  เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะและเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่
 ประชาชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน   
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

รถฟาร์มแทรกเตอร์  
1. เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
2. ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ 
3. มีกำลังไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที 
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4. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์ 
5. ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือ ไฮโดรสแตติค 
6. ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ำมัน 
7. แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด 
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
1. ชุดใบมีดดันดินหน้า พร้อมชุดการ์ดกระจังหน้า ที่เหมาะสมกับรถฟาร์มแทรกเตอร ์ 
2. ผานบุกเบิก ขนาดผานไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวนผาน 4 ใบ  

  การจัดซื ้อครุภัณฑ์ เป็นครุภัณฑ์ที ่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงจัดหาตามราคาสืบท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ   
ประธานสภาฯ  
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมเสนอให้ขอมติที่ประชุมเรื่องการพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภา

เทศบาล ในครั้งเดียวทั้ง 7 รายการ ครับ 
นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมเห็นด้วยตามที่ท่าน สท.สุพจน์ ตาสุยะ เสนอให้ขอมติที ่ประชุมเรื ่องการ

พิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนสง่เสรมิกิจการสภาเทศบาล ในครั้งเดียวทั้ง 7 รายการ ครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ตามระเบียบแล้ว การขอมติความเห็นชอบต้องดำเนินการทลีะญัตติครบั 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี ้(-ไม่มี-) 
 เมือไม่มที่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม  
 การพิจารณาขออนุมัติกูเ้งินทุนสง่เสรมิ กิจการสภาเทศบาล (ญัตติที่ 21/2564)   
 เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์การเกษตร  งบประมาณตั้งไว้  727,500 บาท 

 -รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงมา้ จำนวน 1 คัน  
 -พร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน 2 ชุด 

เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
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 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์ 
อนุมัติให้กู้เงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า 

 4.3 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล  
 (ญัตติท่ี 22/2564) เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน  
 งบประมาณตั้งไว้ 2,125,000 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อครุภัณฑ์ 
หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)  แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 
คัน งบประมาณตั้งไว้ 2,125,000 บาท   

  เพื ่อใช้ในภารกิจงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เพื ่อบริการสาธารณะ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีย่ิงข้ึน  

 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  

หรือกำลังเครือ่งยนต์สงูสุดสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 
แบบกระบะเทท้าย  
(1) ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา 
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 
(3) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ 
 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  2,125,000 บาท 
 การจัดซื ้อครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ   
ประธานสภาฯ  
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมขออนุญาตสอบถามผู้บริหาร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดกี่แรงม้าครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รบัฟังทางสถานีวิทยุครับ นำเรียนสมาชิกสภาเทศบาล
 ตำบลศรีวิชัยรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 210 แรงม้า ครับ 



๑๑ 
 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
  การพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล (ญัตติที่ 22/2564) 

เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะ 
เทท้าย จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 2,125,000 บาท 
เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
2) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์ 
อนุมัติให้กู้เงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 210 
แรงม้า 
 
4.4 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล  
(ญัตติท่ี 23/2564) เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 
งบประมาณตั้งไว้ 855,000 บาท 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ
 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อครุภัณฑ์ 
 หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)  
 แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  งบประมาณตั้งไว้ 854,000 บาท  
  เพื่อใช้ในภารกิจงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้การปฏิบัติงานราชการ 
 เกิดความคล่องตัวมากยิ ่งขึ ้น ทั ้งนี ้ เนื ่องจากรถส่วนกลางที ่มีอยู ่ไม่เพียงพอต่อ  
 การใช้งาน และมีสภาพที่เก่าใช้งานมานานมากแล้ว  



๑๒ 
 

 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้
 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื ่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สงูสดุสดุไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  แบบเกียร์อัตโนมตั ิ
 แบบดับเบิล้แค็บ 

(1) เป็นกระบะสำเรจ็รปู 
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดบัเบิล้แค็บ 4 ประต ู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรบัอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  854,000 บาท 

  การจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
 งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ   
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มที่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

  การพิจารณาขออนุมัติกูเ้งินทุนสง่เสรมิกิจการสภาเทศบาล (ญัตติที่ 23/2564)  
 เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก 
 (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน งบประมาณตัง้ไว้ 855,000 บาท 

เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ   พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายธนา   คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9)นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10)นายประเทอืง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์ 
อนุมัติให้กู้เงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก  (ดีเซล)  
แบบดับเบิล้แค็บ 
 
 
 
 



๑๓ 
 

4.5 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล  
(ญัตติท่ี 24/2564) เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน  
งบประมาณตั้งไว้ 575,000 บาท 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ

พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อครุภัณฑ์ 
หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขับเคลื ่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 575,000 บาท  
 เพื่อใช้ในภารกิจงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้การปฏิบัติงานราชการ
เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากรถส่วนกลางที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน และมีสภาพที่เก่าใช้งานมานานมากแล้ว  

 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื ่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบธรรมดา 
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน  
(2) เป็นรถช่วงยาว 
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป 
(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  575,000 บาท 
  การจัดซื ้อครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ   
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มที่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
  การพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล (ญัตติที่ 24/2564) 

เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 575,000 บาท 
เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ   พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายธนา   คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 



๑๔ 
 

8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9)นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10)นายประเทอืง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 อนุมัติให้กู้เงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก  (ดีเซล)  
 แบบธรรมดา 
 
 4.6 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล  
 (ญัตติท่ี 25/2564) เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน  
 งบประมาณตั้งไว้ 2,633,000 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ

พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อครุภัณฑ์ 
หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)  แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 
งบประมาณตั้งไว้ 2,633,000 บาท   

  เพื่อใช้ในภารกิจงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อบริการสาธารณะใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค - 
บริโภคให้แก่ประชาชน และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้ดีย่ิงข้ึน  

 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ  
(1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 
(3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ 

 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  2,633,000 บาท 
  การจัดซื ้อครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
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นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ   
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขออนุญาตสอบถามผู้บริหาร  รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ 

กี่ลิตรครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ นำเรียนสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลศรีวิชัย  รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตรครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มที่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุมัติกู ้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล (ญัตติที ่ 25/2564)  

เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)  
แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 2,633,000 บาท 
เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสีคำ   พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายธนา   คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9)นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10)นายประเทอืง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 อนุมัติให้กู้เงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์  ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ 
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 4.7 ญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล  
 (ญัตติท่ี 26/2564) เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 รถเจาะน้ำบาดาล รุ่น SK06 ตู้ลม 17 บาร์ จำนวน 1 คัน  
 งบประมาณตั้งไว้ 3,766,500 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ

พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อครุภัณฑ์ 
หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 คัน 
งบประมาณตั้งไว้ 3,766,500 บาท  

  เพื่อใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาล ตามภารกิจงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 
ทั ้งนี้เพื ่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภคให้แก่ประชาชน และ 
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีย่ิงข้ึน   

 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ 
2. เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร ์4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์
เฮดวาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทกุไม่ต่ำกว่า 5,000 
กิโลกรัม 
3. ชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  

3.1 ติดตั ้งหัวท็อปไดร์ฟ ความหนา ๒๐ มิลลิเมตร ขนาดมอเตอร์ ๒๕๐ cc.  
๒ มอเตอร์ 
3.2 เพลาขนาด ๓๒ มิลลิเมตร รูน้ำออก ๒.5 นิ้ว ปั้มไฮโดรลิคสองตอน ตอนหน้า 
๕๒ cc. ตอนหลัง ๕๒ cc 
3.3 โครงถักส ูง ๖ เมตร ใช้เหล็ก H-Beam ขนาด ๔ นิ ้ว เหล็กกล่องขนาด  
๓x๓x๓.๒ นิ้ว และเหล็กราง ๔ นิ้ว ความหนา ๖ มิลลิเมตร  
3.4 กระบอกไฮโดรลิค ความยาว ๒.๙ เมตร ระยะชัก ๕ เมตร ขนาด ๔ นิ้ว  
แกน ๕๖ มิลลิเมตร ขาค้ำ ขนาด ๓ นิ้ว แกน ๕๐ มิลลิเมตร ๔ ตัว  
3.5 ปั ้มน้ำเพลาลอย  ขนาด ๓ นิ ้ว ก้านเจาะน้ำเหล็กแป็ปกลมดำ ขนาด ๖๓ 
มิลลิเมตร ความหนา ๓.๒ มิลลิเมตร ความยาวก้านด้านละ ๓ เมตร จำนวน ๖๘ 
ท่อน รวม ๒๐๔ เมตร 
4.หัวเจาะดินขนาด ๔,๕,๖ นิ้ว เหล็กหนา ๑๘ มิลลิเมตร ตัวล็อกก้าน ๑ คู่ เหล็ก
หนา ๑๒ มิลลิเมตร หัวเจาะหินขนาดหน้าดอกเจาะ ๑๔๐ มิลลิเมตร  
5.ตู้ลมขนาด ๑๗ บาร์ สายลมยาว 20 เมตร ขนาด ๑.๕ นิ้ว ความหนาสองช้ัน 
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6.รถขุดเจาะน้ำบาดาล เจาะได้ความลึก ๓๐๐ เมตร 
  การจัดซื ้อครุภัณฑ์ เป็นครุภัณฑ์ที ่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาสืบท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ   
ประธานสภาฯ  
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามญัตติที่ 26/2564 รถขุดเจาะน้ำบาดาล สามารถเจาะได้ความลึก ๓๐๐ เมตร 
 กระผมขออนุญาตสอบถามผู ้บร ิหารเพื ่อความชัดเจน ตอนนี ้เทศบาลศรีวิชัย 
 จะดำเนินการจัดซื้อรถขุดเจาะน้ำบาดาลอีก 1 คัน ตามความเข้าใจของกระผมคือ 
 จะมีรถขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 คัน ใช่หรือไม่ครับ เพราะเมื่อคราวการประชุม
 สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยสมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จัดซือ้
 แท่นเจาะบ่อบาดาลแบบลากจูง ขอบคุณครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รบัฟังทางสถานีวิทยุครับ นำเรียนสมาชิกสภาเทศบาล 
 ตำบลศรีวิชัย ตามที่สท.พุทธิ  นะมา กล่าวมานั้น ถูกต้องครับ เทศบาลตำบลศรวิีชัย 
 จะมีรถขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 คัน คันแรกใช้ในการเจาะน้ำตื้น บริเวณลำนำ้ลี้ 
 หรือลำห้วย ซึ ่งได้รับการอนุมัติแล้วใช้เงินเหลือจ่ายของปีงบประมาณ 2564 
 อยู่ระหว่างการกันเงิน ในส่วนรถขุดเจาะน้ำบาดาล 2 คัน ใช้ทั้งในเขตชลประทานและ
 นอกเขตชลประทานครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาล เราพยายามขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านมา
 ตลอดครับ เช่น บ้านแม่ป้อกใน บ้านปางโซนห้วยเกี๋ยงหลวง รถขุดเจาะขนาดใหญ่ของ 
 อบจ.ก็ไม่สามารถขุดเจาะได้ครับ เมื่อเราจัดซื้อรถขนาดเล็กมาจะสามารถขุดเจาะ  
 บ่อบาดาลได้ผลหรือไม่ครับ และการดำเนินการต้องใช้บุคลากรหลายคน ต้องมี
 ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลครับ กระผมเสนอใหน้ำงบประมาณส่วนน้ีอุดหนุนค่าน้ำมนัให ้
 อบจ.หรือทหารพัฒนา เพราะเครื่องจักรของอบจ.มีความพร้อมและทันสมัยครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รบัฟังทางสถานีวิทยุครับ นำเรียนสมาชิกสภาเทศบาล 
 ตำบลศรีวิชัย เรื่องบุคลากรในการขุดเจาะน้ำบาดาลนั้น เบื้องต้นกระผมได้ประสานงาน
 ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เรื ่องการศึกษาดูงาน และจะมอบหมาย 
 ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลไปฝึกงานและเรียนรู้การทำงานต่าง ๆ กับองค์การบริหารส่วน
 จังหวัดเชียงใหม่และกระผมเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านดูงานร่วมกันครับ 
นายธนา คำเจริญ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ทุกท่านทราบดีว่าตำบลศรีวิชัยประสบปัญหาภัยแล้งมาหลายปี บางปีประสบปัญหาภัย
 แล้งยาวนานถึง 6 - 8 เดือน การขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ ื ่น ๆ  
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 ก็มีหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขมากมายทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ครับ หากเรามี
 เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พร้อมเป็นของตนเองก็สามารถดำเนินการได้เลยครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ   
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มที่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 การพิจารณาขออนุมัติกู ้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล (ญัตติที ่ 26/2564)  

เพื่อซื้อครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 รถเจาะน้ำบาดาล ร ุ ่น SK06 ตู ้ลม 17 บาร ์ จำนวน 1 คัน งบประมาณตั ้งไว้ 

3,766,500 บาท 
เห็นชอบ จำนวน 8 เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
กระผมขอมติที่ประชุมกู้เงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ)  
ขนาด  80 แรงม้า 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 4 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
4) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์ 
อนุมัติให้กู้เงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รถเจาะน้ำบาดาล รุ่น SK06 

 
 4.8 ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2564 (ญัตติท่ี 27/2564) เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ

พิจารณาอนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
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ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน  
หร ือโอนไปตั ้ งจ ่ายเป ็นรายการใหม ่ ให ้ เป ็นอำนาจอนุม ัต ิของสภาท ้อง ถ่ิน  
รวมเป็นจำนวนเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี ้

 โอนลด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน   
งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณตั้งไว้ 
50,000 บาท  
ขอโอนลด     จำนวน 22,000 บาท 
รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน 22,000 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 22,000 บาท  
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน  22,000 บาท 

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก สำหรับงานประมวลผล  
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน  22,000 บาท (สองหมื่นสองพัน 
บาทถ้วน)  เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 1) ในกรณีที ่ม ีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ 
 2) ในกรณีที ่ม ีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
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- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื ่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 22,000 บาท  
  เนื่องจากมีงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการโอนลด และการโอนไปตั้ง

จ่ายรายการใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
ตามภารกิจงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอน
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน   

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 
  การพิจารณาขออนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (ญัตติที่ 27/2564) เพื่อโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท 
เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
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งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
3) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์ 
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ คา่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ นำเรียนสมาชิกสภา 
 1) เร ื ่องพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ ่งม ีการประกาศใช้ตั ้งแต่  
 พ.ศ. 2522 เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ประชาชนที่ จะก่อสร้าง 
 ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือแจ้ง
 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการนี้กระผมขอความร่วมมือสมาชิกสภาประชาสัมพันธ์  
 ช้ีแจง สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการปฏิบัติตามระเบียบครับ  
 2) เรื่องการจัดตั้งโรงรับจำนำในตำบลศรีวิชัยซึ่งตอนนี้ในจังหวัดลำพูน มีโรงรับจำนำ 
 2 แห่ง อยู่ที่อำเภอป่าซาง และอำเภอเมืองลำพูน ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิก
 ทุกท่านศึกษาเบื้องต้น กระผมฝากเรื่องนี้ให้สมาชิกพิจารณาเพื่อประโยชน์กับพี่น้อง
 ชาวบ้านครับ  
มติท่ีประชุม ท่ีรับทราบ    
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิ เชิญครบั 
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 1) ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมตัิกู้เงนิทุนสง่เสรมิกิจการสภาเทศบาลนั้น ตอนนี ้

ถือว่าเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้ว ในอนาคตวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจะได้มากหรือนอ้ย
กว่าที ่ตั ้งไว้ กระผมก็ขอฝากให้ดำเนินการตามลำดับความสำคัญครับ และบริหาร
จัดการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดครับ 
2) เรื่องสื่อวิทยุที่ออกอากาศเกี่ยวกับข่าวสารของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
กระผมขอสอบถามท่านายก ว่าสื่อวิทยุที่ออกอากาศนี้ใช้เครือข่ายของผู้ใด สถานีใด 
และมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ นำเรียนสมาชิกสภา 
 สื่อวิทยุนี้มีเครือข่ายทั่วประเทศ สามารถเชื่อมต่อได้ทุกเครือข่ายครับ สื่อมี 3 ชนิด  
 สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโทรทัศน และสื่อวิทยุ  
 การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
 ให้ประชาชนได้รับทราบ และไม่มีค่าใช้จ่ายครับ 
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 3) เรื่องการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      การคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลย่อม
เป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
เทศบาล และตามมาตรา 32 สภาเทศบาลมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็น
คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลและมีอำนาจเลือกบุคคลผู ้เป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลเพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ  อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลแล้วรายงานต่อ
สภาเทศบาล 
กระผมนำเรียนประธานสภาเสนอให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ินครับ 

นายสงัด ชัยแสน เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ชี ้แจงข้อกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ 
ประธานสภาฯ การคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ินครับ 
ว่าท่ีร้อยตรี กมล อินแฝง เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
เลขานุการสภาฯ  กระผมขอช้ีแจงระเบียบเกี่ยวข้องการคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ินครับ   
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
  ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถ่ินมี ๒ ประเภทคือ  
  (๑) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่า

สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน  
  (๒) คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคนกรณีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการ
วิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 

  ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอช่ือ 
ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเปน็กรรมการวิสามัญ
ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 

  ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถ่ินมีหน้าที่กระทำกิจการหรอืพิจารณาสอบสวน
เรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถ่ิน แล้วรายงานต่อสภาท้องถ่ิน 

  สภาท้องถ่ินอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถ่ิน
เป็นกรณีพิเศษ 

  ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุด
ต่างๆตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถ่ินดังนี้  

 (๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
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 (๔) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถ่ินเห็นสมควรถ้ามีความจำเป็นคณะกรรมการ
แต่ละคณะอาจตั ้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ ่งเป็นหน้าที่  
ของคณะกรรมการสภาท้องถิ ่นแล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้ องถ่ิน 
เพื่อพิจารณาข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถ่ินพ้นจากหน้าที่เมื่อ  

 (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถ่ิน  
 (๒) ตาย  
 (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถ่ินของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
 (๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง  

(๕) สภาท้องถ่ินมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
  ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้ เป็น
สมาชิกสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่ จำกัด จำนวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น
และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข ้อ ๑๐๘ เม ื ่ อม ีญ ัตต ิจะต ้องให ้คณะกรรมการสภาท ้องถ ิ ่นพ ิจารณา  
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตรงกับ
ญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั ้น หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ ่นที่สภา
ท้องถ่ินต้ังข้ึนเพื่อพิจารณาญัตตินั้น 

  ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ ่นครั ้งแรก 
ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถ่ิน 

  ให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการ
จากกรรมการสภาท้องถ่ินคณะนั้น ๆ  

  ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานกรรมการออกเสียงช้ีขาด 

 เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ินครับ 
นายสงัด ชัยแสน  ขั้นตอนวิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นโดยให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้สมควร
ประธานสภาฯ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาท้องถิ ่น และมีผู ้ร ับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
 ลำดับต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการสามัญ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
 เสนอจำนวนคณะกรรมการสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอเชิญ
 เสนอครับ 
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ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช ดิฉันขอเสนอว่า ควรมีคณะกรรมการสามัญ จำนวน 7 คน ค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรอืไม่ เชิญครบั  
ประธานสภาฯ  
นายสีคำ  พ่อแจ้ กระผมขอเสนอว่า ควรมีคณะกรรมการสามัญ จำนวน 7 คน ครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรอืไม่ เชิญครบั  (ไม่มกีารเสนอช่ือเพิ่มเติม) 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีมติว่าอย่างไรบ้างครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วย เชิญยกมอืข้ึน 
 ครับ 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้มคีณะกรรมการสามญั จำนวน 7 คน ไดเ้ป็นเอกฉันท์  
 มีมติเห็นชอบ   11 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ        -  เสียง  
  งดออกเสียง      1  ท่าน (นายสงัด ชัยแสน) 
นายสงัด  ชัยแสน  ลำดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคน เสนอชื ่อสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ   ที่เห็นควรเป็นคณะกรรมการสามัญและขอให้มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า  
  2 ท่าน  เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการสามัญ ครับ 
  คณะกรรมการสามญั ท่านท่ี 1 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร  เสนอ   ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายสีคำ  พ่อแจ้             สมาชิกสภาฯ เขต  1 
    คนที่ 2 นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไมม่กีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้ ว่าที่ร.ต.หญงิ เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช 
 เป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 1 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช เป็นคณะกรรมการสามัญ  
  คนที่ 1  

นายสงัด  ชยัแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการสามญั ท่านที่ 2 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการสามญั ท่านท่ี 2 
นายสุพจน์ ตาสยุะ  เสนอ   นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายพุทธิ  นะมา              สมาชิกสภาฯ เขต  2 
    คนที่ 2 นายประเทือง ธิบด ี  สมาชิกสภาฯ เขต  2 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไมม่กีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้ นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ 
 เป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 2 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ เป็นคณะกรรมการสามญั คนที่ 2 

นายสงัด  ชยัแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการสามญั ท่านที่ 3 
ประธานสภาฯ 
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  คณะกรรมการสามญั ท่านท่ี 3 
นายธนา  คำเจริญ  เสนอ   นายสีคำ  พ่อแจ้ สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 ว่าที่ร.ต.หญงิ เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   สมาชิกสภาฯ เขต  1 
    คนที่ 2 นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ            สมาชิกสภาฯ เขต  2 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไมม่กีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพิ่มเติม กระผมขอมติให้ นายสีคำ  พ่อแจ้ เป็นคณะกรรมการ
 สามัญ คนที่ 3 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ นายสีคำ  พ่อแจ้ เป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 3 

นายสงัด  ชยัแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการสามญั ท่านที่ 4 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการสามญั ท่านท่ี 4 
นายสุรพล  ดวงจิต  เสนอ   นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายนิชสัน เดชะอุป     สมาชิกสภาฯ เขต  2 
    คนที่ 2 นายสุพจน ์ ตาสุยะ       สมาชิกสภาฯ เขต  2 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไมม่กีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพิ่มเติม กระผมขอมติให้ นายสงัด  ชัยแสน เป็นคณะกรรมการ
 สามัญ คนที่ 4 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ นายสงัด  ชัยแสน เป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 4 

นายสงัด  ชยัแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการสามญั ท่านที่ 5 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการสามญั ท่านท่ี 5 
นายสคีำ  พ่อแจ้  เสนอ   นายธนา  คำเจริญ สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 ว่าที่ร.ต.หญงิ เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   สมาชิกสภาฯ เขต  1 
    คนที่ 2 นายตรีอนันต ์       ขัดสาร            สมาชิกสภาฯ เขต  1 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไมม่กีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม กระผมขอมติให้ นายธนา  คำเจริญ เป็นคณะกรรมการ
 สามัญ คนที่ 5 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ นายธนา  คำเจริญ  เป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 5 

นายสงัด  ชยัแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการสามญั ท่านที่ 6 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการสามญั ท่านท่ี 6 
ว่าท่ีร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   เสนอ   นายตรีอนันต์       ขัดสาร       สมาชิกสภาฯ เขต  1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายสถิตธนากร เมืองคำ     สมาชิกสภาฯ เขต  2 
    คนที่ 2 นายสีคำ  พ่อแจ ้              สมาชิกสภาฯ เขต  1 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไมม่กีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม กระผมขอมติให้ นายตรีอนันต์  ขัดสาร   
 เป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 6 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ นายตรีอนันต์  ขัดสาร  เป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 6 
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นายสงัด  ชยัแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการสามญั ท่านที่ 7 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการสามญั ท่านท่ี 7 
นายพุทธิ  นะมา  เสนอ   นายสุพจน์     ตันฮ้อ      สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายสุพจน ์ ตาสุยะ       สมาชิกสภาฯ เขต  2 
    คนที่ 2 นายนิชสัน เดชะอุป     สมาชิกสภาฯ เขต  2 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไมม่กีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม กระผมขอมติให้ นายสุพจน์     ตันฮ้อ   
 เป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 7 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ นายสุพจน์     ตันฮ้อ  เป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 7 
นายสงัด  ชยัแสน ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้พิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการสามัญ
ประธานสภาฯ             ครบ 7 ท่าน ดังนี ้  
 1. ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 2. นายสถิตย์ธนากร   เมืองคำ       สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 3. นายสีคำ   พ่อแจ ้   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 4. นายสงัด   ชัยแสน    สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 5. นายธนา   คำเจรญิ   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 6. นายตรีอนันต์  ขัดสาร   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
  7. นายสุพจน ์  ตันฮ้อ   สมาชิกสภาฯ เขต 1   
 ดังนั้น ผมขอมตทิี่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยครบั  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ทั้ง 7 ท่าน เป็นคณะกรรมการสามัญ  

 การเลือกคณะกรรมการวิสามัญ 
นายสงัด ชัยแสน ขั้นตอนการเลือกคณะกรรมการวิสามัญ เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
ประธานสภาฯ ช้ีแจงข้อกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการวิสามัญครับ 
ว่าท่ีร้อยตรี กมล อินแฝง เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
เลขานุการสภาฯ  กระผมขอช้ีแจงระเบียบเกี่ยวข้องการคัดเลือกคณะกรรมการวิสามัญครับ   
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
  คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคนกรณีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการ
วิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 

  ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอช่ือ 
ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเปน็กรรมการวิสามัญ
ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 

  ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
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สภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่ จำกัด จำนวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น
และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายสงัด ชัยแสน  ขั้นตอนวิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นโดยให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้สมควร
ประธานสภาฯ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาท้องถิ ่น และมีผู ้ร ับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
 ลำดับต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการวิสามัญ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
 เสนอจำนวนคณะกรรมการวิสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอเชิญ
 เสนอครับ 
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช ดิฉันขอเสนอว่า ควรมีคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 7 คน ค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสุพจน์   ตาสุยะ กระผมขอเสนอว่า ควรมีคณะกรรมการสามัญ จำนวน 5 คน ครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายธนา  คำเจริญ กระผมขอเสนอว่า ควรมีคณะกรรมการสามัญ จำนวน 7 คน ครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรอืไม่ เชิญครบั  
ประธานสภาฯ  
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรอืไม่ เชิญครบั  (ไม่มกีารเสนอช่ือเพิ่มเติม) 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีมติว่าอย่างไรบ้างครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วย เชิญยกมอืข้ึน 
 ครับ 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้มคีณะกรรมการสามญั จำนวน 7 คน ไดเ้ป็นเอกฉันท์  
 มีมติเห็นชอบ    8  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ       -  เสียง  
  งดออกเสียง      4 ท่าน  

1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชยั 
2) นายพุทธ ิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
3) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
4) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 
นายสงัด  ชัยแสน  ลำดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคน เสนอชื ่อสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ   ที่เห็นควรเป็นคณะกรรมการวิสามัญและขอให้มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า  
  2 ท่าน  เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการวิสามัญ ครับ 
  คณะกรรมการวิสามัญ ท่านท่ี 1 
นายธนา  คำเจริญ  เสนอ   นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายสีคำ  พ่อแจ้             สมาชิกสภาฯ เขต  1 
    คนที่ 2 นายประเทือง ธิบด ี  สมาชิกสภาฯ เขต  2 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไมม่กีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้ นายตรีอนันต ์ ขัดสาร 
 เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 1 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ นายตรอีนันต์  ขัดสาร เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 1  
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นายสงัด  ชยัแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการวิสามัญ ท่านที่ 2 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการวิสามัญ ท่านท่ี 2 
นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  เสนอ   นายประเทือง ธิบด ี สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายสุพจน ์ ตาสุยะ             สมาชิกสภาฯ เขต 2 
    คนที่ 2 นายตรีอนันต์ ขัดสาร  สมาชิกสภาฯ เขต  1 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไมม่กีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้ นายประเทอืง ธิบด ี
 เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 2 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ นายประเทือง   ธิบด ี   เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 2 

นายสงัด  ชยัแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการวิสามัญ ท่านที่ 3 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการวิสามัญ ท่านท่ี 3 
นายสคีำ  พ่อแจ้  เสนอ   ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช    สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายตรีอนันต์ ขัดสาร  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
    คนที่ 2 นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไมม่กีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้ ว่าที่ร.ต.หญงิ เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช    
 เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 3 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ 
  คนที่ 3 

นายสงัด  ชยัแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการวิสามัญ ท่านที่ 4 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการวิสามัญ ท่านท่ี 4 
ว่าท่ีร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช    เสนอ   นายธนา     คำเจริญ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายตรีอนันต์ ขัดสาร  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
    คนที่ 2 นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไมม่กีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้  นายธนา คำเจรญิ 
 เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 4 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ นายธนา คำเจรญิ  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 4 

นายสงัด  ชยัแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการวิสามัญ ท่านที่ 5 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการวิสามัญ ท่านท่ี 5 
นายสุพจน์  ตาสยุะ     เสนอ   นายนิชสัน     เดชะอุป   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายประเทอืง ธิบด ี  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
    คนที่ 2 นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 



๒๙ 
 

นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไมม่กีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้  นายนิชสัน     เดชะอุป 
 เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 5 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ นายนิชสัน     เดชะอุป  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 5 

นายสงัด  ชยัแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการวิสามัญ ท่านที่ 6 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการวิสามัญ ท่านท่ี 6 
ว่าท่ีร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช    เสนอ   นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  - ผู้รบัรอง  คนที่ 1 นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
    คนที่ 2 นายตรีอนันต์ ขัดสาร  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไมม่กีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้  นายสีคำ   พ่อแจ้ 
 เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 6 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ นายสีคำ พ่อแจ้  เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 6 
นายสงัด  ชยัแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการวิสามัญ ท่านที่ 7 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการวิสามัญ ท่านท่ี 7 
นายวิเชียร  วิชาเถิน     เสนอ   นางสุทธินี     ยะบุญทา   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย   
นายกเทศมนตรีฯ  - ไม่ต้องมผีู้รบัรอง   
นายสงัด  ชยัแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไมม่กีารเสนอช่ือเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาฯ หากไม่มผีู้ใดเสนอช่ือเพิม่เติม กระผมขอมติให้  นางสุทธินี    ยะบุญทา    
 เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 7 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ นางสุทธินี    ยะบุญทา    เป็นคณะกรรมการวิสามัญ คนที่ 7 
นายสงัด  ชยัแสน ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้พิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการสามัญ
ประธานสภาฯ             ครบ 7 ท่าน ดังนี ้  
 1. นายตรีอนันต์  ขัดสาร   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 2. นายประเทือง  ธิบด ี   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 3. ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 4. นายธนา   คำเจรญิ   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 5. นายนิชสัน  เดชะอุป    สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 6. นายสีคำ   พ่อแจ ้   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 7. นางสุทธินี      ยะบุญทา     รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
 ดังนั้น ผมขอมตทิี่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยครบั  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ทั้ง 7 ท่าน เป็นคณะกรรมการวิสามัญ  
นายสงัด  ชยัแสน ในวาระอื่นๆ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรือ่งเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครบั 
ประธานสภาฯ 
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เรื่อง การตั้งจุดคัดกรองโรคโควิด – 19 



๓๐ 
 

 เนื่องจากตอนนี้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ที่อำเภอบ้านโฮ่ง ขอสอบถามเรื่องงบประมาณการ
 สนับสนุนในการจัดต้ังด่านตรวจโรคโควิด-19ครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ นำเรียนสมาชิกสภา
 เทศบาลตำบลศรีวิชัย การเกิดคลัสเตอร์ใหม่ที่อำเภอบ้านโฮ่งนั ้น ทางกระผมและ 
 เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ให้ความสำคัญมากครับ โดยได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เสี่ยง
 ในตำบลศรีวิชัย ในการประชุม สคบ.อำเภอลี้ได้ขอความร่วมมือทุกหมู่บ้านในตำบล  
 ศรีวิชัย ตั้งจุดคัดกรองโรคโควิด – 19 เนื่องจากมีราษฎรในพื้นที่ตำบลศรีวิชัยเปน็ผู้
 สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 16 ราย ไดร้ับการตรวจโรคแล้วผลออกมาเป็นลบครับ แต่ยังคง
 ต้องเฝ้าระวังต่อไปครับ ในส่วนงบประมาณกำลังเร่งดำเนินการเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่
 กำลังเร่งปิดงบปี 2564 หากมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาจริ งๆคงต้องขอความ
 อนุเคราะห์จากสภาในการใช้เงินสะสม ขอบคุณครับ 
นายสงัด  ชัยแสน เรื ่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เป็นเรื ่องที ่น่าเป็นห่วงครับ ตอนนี้หลาย
ประธานสภาฯ หมู่บ้านในตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง ได้มีการตั้งจุดคัดกรองโรคโควิด – 19 มีการปิด
 ทางเข้าออกถนนบางสาย เพื ่อใช้ทางเข้าออกทางเดียว ให้สามารถควบคุมคนเข้า
 ออกหมู ่บ้านได้ ซ ึ ่งก ่อนหน้านี ้ตำบลศรีวิชัยก็ได้ดำเนินการเช่นนี ้ในระยะหนึ่ง  
 ตอนนี้โรคโควิด – 19 เริ ่มกลับมาระบาดอีกระลอกหนึ่ง เราไม่ควรประมาทควร 
 สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงครับ  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายสงัด  ชยัแสน ในวาระอื่นๆ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรือ่งเสนอแนะเพิ่มเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขออนุญาตนำเรียนเรื ่องการสื ่อสารครับ การสื ่อสารกับบุคคลภายนอกนั้น 

ควรสื่อสารให้ตรงประเด็น ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น เหตุการณ์ที่ผ่านมามีการพูดจา
กันว่ากระผมไม่ เห ็นด้วยก ับการใช ้จ ่ายงบประมาณหลายรายการ ซึ ่ง ต้องขอ 
นำเรียนว่ากระผมพยายามทำหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติครับ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายสงัด  ชัยแสน กระผมได้รับแจ้งจากประชาชน เรื ่องการออกอากาศทางสื่อวิทยุ บางจุดสัญญาณ 
ประธานสภาฯ ขาดหาย ไม่ชัดเจน กระผมขอฝากท่านนายกตรวจสอบด้วยครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ นำเรียนเรื่องปัญหา
 การส่งสัญญาณวิทยุที่ขาดหาย มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ เช่น อาจเป็นเพราะ
 เครื่องรับคลื่นวิทยุอยู่ในระยะทางที่ไกล หรือสภาพอากาศที่แปรปรวน มีพายุ ฝนตก  
 จึงทำให้คลื ่นวิทยุไม่ชัดเจน เสียงขาดหายได้ ซึ ่งปัจจัยเหล่านี ้ไม่สามารถควบคุม 
 ได ้คร ับ แต ่หากเป ็นเพราะเคร ื ่องส ่งส ัญญาณกระผมจะปรับปรุงแก ้ไขครับ  
 สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน ที่ให้ความเมตตา
 ในการอนุมัติให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาลครับ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



๓๑ 
 

     
 

            (ลงช่ือ)          สงัด  ชัยแสน   สุรพลดวงจิต       สุรพล   ดว 
(นายสงัด  ชัยแสน) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิ เชิญครบั  
ประธานสภาฯ    (-ไม่มี-) 
 กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ที่มาประชุมในวันน้ี ทำให้การประชุมในคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี กระผมขอปิดการประชุม 
 ขอบคุณครับ 
ปิดประชมุเวลา   12.30  น. 
         

ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

          ว่าที่ ร.ต.   กมล   อินแฝง    
(กมล   อินแฝง) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงช่ือ)      สุรพล    ดวงจิต         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

           (นายสุรพล    ดวงจิต) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
           (ลงช่ือ)      เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช     คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

 (ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  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 
 

           รับรองรายงานการประชุม 
     เมื่อวันที่……30 กันยายน 2564……  
 
 
 


