
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 

วันที่  19 สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

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

ผู้มาประชุม : จำนวน  12  คน 

1. นายสุรพล    ดวงจิต   ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2. นายนิชสัน    เดชะอุป   รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
3. นายเมืองคำ    กาวิตา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4. นางบุญมี    มณีขัติย์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5. นางอนงค์คาร   ทิศหล้า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6. นายนิรันดร์    ยะเมฆ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7. นายสมคิด    ธรรมป๊อก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
8. นายสมนึก    แสนเจริญใจ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9. นายวิรัตน์    วงค์ฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นายสุพจน์    ตาสุยะ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นายสุทธินันท์    ผานามรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12. นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ผู้ไม่มาประชุม :  จำนวน  1   คน 
1. นายณรงค์  คำวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (ลาประชุม) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม : จำนวน   17   คน 

1. นายสมยศ  กันทะวัง   นายกเทศมนตรี 
2. นายประเวศน์  พรมยืน   รองนายกเทศมนตรี 
3. นายเอกชัย  คำแสน   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายประยุทธ  เงาส่อง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
5. นางอรชร  สมพงษ์   ผู้อำนวยการกองคลัง 
6. นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ  หัวหน้าสำนักปลัด 
7. ว่าที่ร้อยตรี กมล  อินแฝง   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
8. นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
9. นายไพรัตน์  ธนันชัย   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
10. นายวสันต์   ทะกาวิน   หัวหน้าฝ่ายโยธา 
11. นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12. นางสาวรัชณีย์  กองแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
13. นางเบญจมาศ  วงค์ต๊ะ   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
14. นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
15. นางรุจิดา     ชมภูเทพา   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
16. นายภูเบศร์ บุญมา   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
17. นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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เริ่มประชุมเวลา   09.30   น. 

เลขานุการสภาฯ   บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
2 ประจำปี ๒๕63 และสมาชิกสภาฯ ได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียน
เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 

   ก่อนที่ท่านประธานสภากล่าวเปิดการประชุม ดิฉันขอชี ้แจงและอ่าน
ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยต่อไปนี้  

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุม
สภาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 วาระ 2 และ วาระ 3 และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในวัน พุธที่ 19 สิงหาคม 
๒๕63 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
  ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ได้กล่าวเปิดการ ประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

 

นายสุรพล ดวงจิต   สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับ 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี  ๒๕63 

ในวันนี้ นายณรงค์  คำวรรณ  สมาชิกสภาฯ  ได้ขอลาการประชุม 1 ท่าน และผู้มาร่วม
ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต   ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ          
ประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้   - ไม่มี  -  ขอให้ผ่านไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่   2  เรื ่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล    

ศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2563  
นายสุรพล ดวงจิต   สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไร  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2563  เมื่อวันที่  13 สิงหาคม  2563  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน 11 เสียง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  13 
สิงหาคม  2563 

 
/ ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี  3      เรื่อง สืบเนื่อง 
นายสุรพล ดวงจิต สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ขอทราบรายละเอียดงบประมาณ ปี 2563   
ประธานสภาฯ และการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 เรียนเชิญผู้อำนวยการคลังชี้แจงครับ 
นางอรชร สมพงษ์ เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านคะ 
ผอ.คลัง เงินฝากธนาคาร      19,712,507.71 บาท  
 -เงินสะสม         9,604,229.65 บาท 

-สารองเงินสะสม                  3,412,551.06 บาท  
-ลูกหนี้ภาษีป้าย         200.00 บาท 
-รายจ่ายค้างจ่าย            123,500.00 บาท 
-เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย      7,482.15 บาท 
-เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%          90,375.31 บาท 
-เงินรับฝากประกันสัญญา           133,375.00 บาท 
-เงินรับฝากคืนจังหวัด              18,400.00 บาท 
-เงินรับฝากอ่ืนรอคืนจังหวัด             27,585.47 บาท 
-เงินรับฝากประกันสังคม                       12,671.00 บาท 
-เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน            51,594.85 บาท 
-เงินรับฝากอ่ืน ๆ              154,254.13 บาท 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง  
-เงินรับฝากอ่ืน ๆ             316,909.00 บาท 
เงินโครงการส่งเสริมอาชีพ (กองทุนหมุนเวียน) 
-เงินรับฝากอ่ืน ๆ           490.00 บาท 
ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ 
-เงินรับฝากอ่ืน ๆ ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน     720.00 บาท 
-รายรับ หัก รายจ่าย           5,218,170.09 บาท 

 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน            123,500.00 บาท 
 (รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายปี 61)  
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             500 บาท  
 บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน      37,000 บาท 
  บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน       41,700 บาท 
 บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน       29,700 บาท 
บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        14,600 บาท 
บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ซอย 3 
 

/ ภาษีจัดสรร… 
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ภาษีจัดสรร         16,935,337.23 บาท 
-ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน          504,388.51 บาท 
-ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ       7,627,549.44 บาท 
-ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1ใน 9      2,891,024.87 บาท 
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ             162,050.47 บาท 
-ภาษีสรรพาสามิต           4,778,209.71 บาท 
-ค่าภาคหลวงแร่                66,064.12 บาท 
-ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม               50,967.11 บาท 
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ                          855,083 บาท 
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวนเงิน        1,852,879.45  บาท 
(อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมฯ) 
-ฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล หมู่ที่ 7 บ้านแม่จ๋อง   940,143.45 บาท 
 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,377 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีลไม่น้อยกว่า 20,262 ตารางเมตร 
-เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8           883,900.00 บาท 
 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
 ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 
-สำหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย   28,836.00 บาท 
ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) 
นายสุรพล ดวงจิต - เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน เนื่องจากการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ ครั้งที่แล้ว เราได้แต่งตั้ง คณะกรรมการแปรญัตติไว้ 3 คน คือ  
  1.นายเมืองคำ กาวิตา        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
  2.นาสมนึก  แสนเจริญใจ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 3.นายสมคิด ธรรมป๊อก         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และได้กำหนดรายะเวลาให้สมาชิกสภา  เทศบาลเสนอ 

คำแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 45 วรรคท้าย และ ข้อ 50 ไว้ในการประชุมสภาเทศบาลครั ้งที่ 
ผ่านมา คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอคำแปรญัตติ พร้อมทั้งรายงานและบันทึก 
ความเห็นการแก้ไขเพิ ่มเติมร่างเทศบัญญัติ โดยมีผู ้ย ื ่น  เสนอแปรญัตติจำนวน  
5 รายการ ซึ่งผมได้ส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติให้ สมาชิกสภาเทศบาล
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 

/ กระผมจึง… 
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 กระผมจึงขอแจ้งว่า การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที ่ 2 ให้ที ่ประชุมทราบครับ ในการนี ้เรียนเชิญ  
นายเมืองคำ  กาวิตา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กล่าวรายงานครับ 

นายเมืองคำ กาวิตา ขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 1. ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕63     
 เม ื ่อว ันท ี ่  ๑3  ส ิงหาคม ๒๕63  มีมต ิให ้กำหนดระยะเวลาย ื ่นคำแปรญ ัตติ   
 วันที ่ ๑4 - ๑6 สิงหาคม ๒๕63 เวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เป็นเวลา 3 วัน  
 รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ ชั ่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติ ได้ที ่ห้องประชุมสภา
 เทศบาล ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว มีสมาชิกสภาเทศบาลมายื่นคำแปรญัตติฯ 
 จำนวน 5  รายการ รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 
 ผู้เสนอแปรญัตติ 
 นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น  
 ผู้รับรอง  

 1.นายสุพจน์  ตาสุยะ 
 2.นางอนงค์คาร  ทิศหล้า 

 โดยขอแปรญัตติเพิ่มจำนวนเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบารมี 
 ศรีว ิช ัย หมู ่ที ่ 13 จากจำนวนเงิน 320,000 บาท เป็นเงิน 886,100 บาท  
 ซึ่งได้รับคำรับรองจากนายกเทศมนตรี รายละเอียด ดังนี้  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่
ที ่13  จำนวน 2 ช่วง ดังนี ้
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 109 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 327 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365 เมตร หนาหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,460 ตารางเมตร รวมพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,787.00 ตารางเมตร
จำนวนเงิน 886,100 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
- กรรมการแปรญัตติทุกท่าน มีความเห็นว่าควรเพิ่มจำนวนเงิน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 จากจำนวนเงิน 320,000 บาท เป็น
เงิน 886,100 บาท 
 
 
 

/ มติของคณะ… 



๖ 
 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
-มีมติเพ่ิมจำนวนเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบารมีศรีวิชัย  
หมู่ที่ 13 จากจำนวนเงิน 320,000 บาท เป็นเงิน 886,100 บาท 

 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 
ผู้เสนอแปรญัตติ 
นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น  

 ผู้รับรอง  
 1.นายสุพจน์  ตาสุยะ 
 2.นางอนงค์คาร  ทิศหล้า 

โดยขอแปรลดรายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อกใน  
หมู่ที่ 4 จากจำนวนเงิน 320,000 บาท เป็น 0 บาท (ตัดโครงการ)  
และ ขอแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ (เพ่ิมโครงการ) ซึ่งได้รับคำรับรองจานายกเทศมนตรี  
เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร   ยาว 320.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง  
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื ้นที ่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร 
จำนวนเงิน 643,300 บาท (หกแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
- กรรมการแปรญัตติทุกท่าน มีความเห็นว่าควรตัดโครงการโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที ่ 4 จำนวน 320,000 บาท และให้เพ่ิม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6   
จำนวนเงิน 643,300 บาท 
มติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
มีมติตัดโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 
จำนวน 320,000 บาท และให้เพิ ่มโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 

จำนวนเงิน 643,300 บาท 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 10 
ผู้เสนอแปรญัตติ 
นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น  
ผู้รับรอง  

 1.นายสุพจน์  ตาสุยะ 
2.นางอนงค์คาร  ทิศหล้า 
 

/ โดยขอแปรเพิ่ม… 
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โดยขอแปรญัตติเพ่ิมจำนวนเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิชัย  
หมู่ที ่ 10 จากจำนวนเงิน 320,000 บาท เป็นเงิน 516,500 บาท ซึ่งได้รับคำ
รับรองจากนายกเทศมนตรี รายละเอียด ดังนี้  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านศรีวิชัย หมู่
ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี ่ย 0.15 เมตร 
พร ้อมไหล ่ทางล ูกร ั งกว ้างข ้างละ  0.50 เมตร  หร ือพ ื ้นท ี ่ผ ิวจราจรไม ่น ้อย
กว่า 1,020 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด) 
จำนวน 516,500 บาท ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
- กรรมการแปรญัตติทุกท่านมีความเห็นว่าควรเพิ่มจำนวนเงิน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 10 จาก 320,000 บาท เป็น 516,500 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
มีมติเพิ่มจำนวนเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 10 
จากจำนวนเงิน 320,000 บาท เป็นเงิน 516,500 บาท 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 

ผู้เสนอแปรญัตติ 
นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น  

 รับรอง  
1.นายสุพจน์  ตาสุยะ 

 2.นางอนงค์คาร  ทิศหล้า 
 โดยขอแปรลดจำนวนเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขสันต์ 
 หมู่ที่ 8 จากจำนวนเงิน 810,900 บาท เป็นเงิน 337,500 บาท ซึ่งได้รับคำรับรอง
จาก นายกเทศมนตรี  
 รายละเอียด ดังนี้  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขสันต์  
หมู่ที ่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี ่ย0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  0.50 เมตร หรือพื ้นที ่ผ ิวจราจรไม่น ้อยกว่า         
680 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด) 
จำนวนเงิน 337,500 บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
- กรรมการแปรญัตติทุกท่านมีความเห็นว่าควรลดจำนวนเงิน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 จากจำนวนเงิน 810,900 บาท เป็นเงิน 
337,500 บาท 

 
 

/ มติของคณะกรรมการ... 
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มติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
มีมติลดจำนวนเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 
จาก 810,900 บาท เป็น 337,500 บาท 

 5.โครงการจัดทำและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ บ้านปาง หมู่ที่ 1 
ผู้เสนอแปรญัตติ 

 นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น  
 ผู้รับรอง  

 1.นายสุพจน์  ตาสุยะ 
 2.นางอนงค์คาร  ทิศหล้า 

โดยขอแปรลดรายจ่ายโครงการจัดทำและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ บ้านปาง หมู่ที่ 1 
จากจำนวนเงิน 300,000 บาท เป็น 0 บาท (ตัดโครงการ)  
และ ขอแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ (เพ่ิมโครงการ) ซึ่งได้รับคำรับรองจานายกเทศมนตรี  
เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเรือง หมู่ที่ 9  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร   ยาว 470.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง  
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื ้นที ่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,880.00 ตารางเมตร 
จำนวนเงิน 933,200 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
- กรรมการแปรญัตติทุกท่าน มีความเห็นว่าควรตัดโครงการจัดทำและติดตั้งหอถังเหล็ก
เก็บน้ำ บ้านปาง หมู่ที่ 1 จำนวน 300,000 บาท  
และให้เพ่ิมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเรือง หมู่ที่ 9   
จำนวนเงิน 933,200 บาท 
มติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
มีมติตัดโครงการจัดทำและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ บ้านปาง หมู่ที่ 1 จำนวนเงิน 
300,000 บาท และให้เพ่ิมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเรือง 
หมู่ที่ 9   
จำนวนเงิน 933,200 บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 

 3.2 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2564 วาระท่ี 3 (ลงมติ) 
นายสุรพล ดวงจิต เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา ผมขอทุกท่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3.2 ครับ 
ประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นวาระลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ  รายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีท่านใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผล
การแปรญัตติ กระผมขอมติที ่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563  ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

 
/ มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 10 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ - เสียง  
 งดออกเสียง 1 ท่าน (นายสุรพล ดวงจิต )  
 ผู้ขาดการประชุม 1 ท่าน ( นายณรงค์  คำวรรณ)  
 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 ที่นายกเทศมนตรีเสนอมา 
นายสุรพล ดวงจิต เป็นที่ยอมรับว่า สภาเทศบาลแห่งนี้ ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ 
ประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นวาระลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ  รายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ กระผมจึงขอเสนอ วาระอ่ืน ๆ ต่อครับ 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องอ่ืน ๆ  
 5.1 การขอความเห็นชอบขออนุญาตใช้ท่ีดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการ

อ่ืน ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
นายสุรพล ดวงจิต   5.1 การขอความเห็นชอบขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการ 
ประธานสภาฯ สาธารณูปโภคและกิจการอื ่นๆ ในเขตปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรม ขอเรียนเชิญ

นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายสมยศ กันทะวัง    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ   
นายกเทศมนตรีฯ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาล

ตำบลศรีวิชัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอลี้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2562 ให้ดำเนินการตามโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3  งบประมาณ
ตั้งไว้ 330,000 บาท และโครงการจัดทำและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ บ้านห้วยบง 
หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท           โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 นั้น  

   แต่ด้วยการสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวนั้น 
กองช่างได้ทำการสำรวจแล้ว พบว่าพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้แบะสำรวจพบสายน้ำ
นั้น อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมซึ่งมี นางทองใบ  ชัยพูน เป็นผู้ครอบครองอยู่ 
ดังนั้นผมและคณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้นำชุมชน   จึงได้ประสานไปยัง นางทองใบ ชัย
พูน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ที่ดินที่ครอบครองอยู่ เพ่ือที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการ
และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคแก่พี่น้องประชาชน
ในพื้นที่บ้านห้วยบง หมู่ที ่ 3 ได้  ซึ ่งจากการได้พูดคุยกับนางทองใบ  ชัยพูน และ
ครอบครัว ได้มีความเห็นไปในทางเดียวกันที่ยินยอมอนุเคราะห์ที่ดินที่ตนได้ครอบครอง
อยู่ จำนวน ประมาณ 25 ตารางวา เพ่ือดำเนินการก่อสร้าง  และได้ดำเนินการพานาง
ทองใบ  ชัยพูน เดินทางไปสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน เพื ่อดำเนินการใน
ขั้นตอนขอสละสิทธิ์ในที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้นแล้วเพ่ือให้การขออนุญาตใช้ที่ดิน
เพ่ือการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลและจัดทำติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำให้เป็นไป 

/ ตามพระราชบัญญัติ… 



๑๐ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน  เพื ่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการ 
ส.ป.ก. พิจารณาอนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูป
ที ่ดิน พ.ศ. 2536  เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้
พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบอนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอ่ืน 
ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   เนื้อที่ 0 ไร่ 0 งาน  25 ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่
หมู่ที่ 3    ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการเจาะ
บ่อบาดาล บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3  งบประมาณตั้งไว้ 330,000 บาท และโครงการ
จัดทำและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 300,000 
บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 630,000 บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการ
อุปโภคบริโภคแก่ประชาชนบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ต่อไป 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วย จำนวน 11 เสียง เห็นชอบความเห็นชอบอนุญาต
ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื้อที่ 0 ไร่ 0 งาน  25 ตารางวา ที่ดิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ
เจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 330,000 บาท และโครงการ
จ ัดทำและติดต ั ้งหอถังเหล ็กเก ็บน ้ำบ ้านห้วยบง หมู ่ท ี ่  3 งบประมาณต ั ้ งไว้       
300,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 630,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 

นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรน์ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง กระผมได้นำถึงเสนอปัญหาและ

ผลกระทบต่าง ๆ ชาวบ้านละแวกนั้นจำนวน 35 หลังคาเรือน ไม่มีไฟส่องสว่าง ถนน
หนทางมืดสนิทครับ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับ  กระผมนำเสนอท่ีประชุมหลายครั้งและ
ช่างได้ไปสำรวจแล้ว แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ถ้าเดินสายไฟฟ้าไม่ได้ก็ขอเป็นแผงโซล่า
เซลล์ 2-3 จุดก็ยังดีครับ มีความจำเป็นจริง ๆ ครับ กระผมขอความเห็นใจจากสมาชิก
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสมยศ กันทะวัง  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ   
นายกเทศมนตรีฯ ณ ตอนนี้งบประมาณท่ีมีอยู่เราไม่สสามารถนำไปทำอย่างอ่ืนได้ครับ ยังไม่สามารถสรุป

ได้ว่าจะดำเนินการโครงการไหนได้ ต้องรอสรุปงบประมาณคงเหลือที่ชัดในการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ  
 

/ นายสมยศ กันทะวัง… 



๑๑ 
 

นายสมยศ กันทะวัง  เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รูปแบบกิจกรรมปลูก 
นายกเทศมนตรีฯ ต้นไม้ บริเวณป่าชุมชน หมู่ 11 บ้านใหม่สวรรค์ ในวันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563 

โดยพร้อมกัน ณ บริเวณสถานที ่ปลูกป่าหมู ่ 11 ด้านหลังเทศบาลตำบลศริชัย 
เวลา 09.00 น. การแต่งกาย เสื้อสีฟ้า หมวกและผ้าพันคอจิตอาสา ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานครับ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ชาวบ้านหมู่ที่ 9 ฝากเรียนท่านนายกฯ ถึงปัญหาถนน

เสียหายจากฝนตกหนัก ทำให้ถนนเป็นหลุมน้ำท่วมขัง ซึ่งถนนนี้เป็นเส้นทางที่ชาวบ้าน
ใช้เดินทางไปทำการเกษตร ขอความอนุเคราะห์ท่านนายกฯแก้ไขปัญหาด้วยครับ 

นายสมยศ กันทะวัง  กระผมจะให้ช่างลงพ้ืนที่สำรวจครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นางอนงค์คาร ทิศหล้า  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ชาวบ้านฝากถามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ 
 ขุดลอกลำห้วยทรายขาวคะ 
นายสมยศ กันทะวัง  โครงการนี้ดำเนินการถึงระดับจังหวัด โดยใช้งบประมาณจากจังหวัด ณ ตอนนี้รอการ 
นายกเทศมนตรีฯ อนุมัติครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ หมู่ 13 ปัญหาน้ำจากลำห้วยแม่ลองกัดเซาะตลิ่ง ทางผู้
 บริหารได้เสนอการแก้ปัญหาให้นำดินหินทรายไปถมแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ครับ  
นายสมยศ กันทะวัง  กระผมได้ให้ช่างไปตรวจดูแล้ว และให้ช่างเขียนแบบแล้วโดยจะใช้กล่องเกเบี้ยน  
นายกเทศมนตรีฯ เพ่ือเสนอจังหวัดของบประมาณเฟส 2 ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หากไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   12.30  น. 

/ ผู้บันทึกรายงาน… 



๑๒ 
 

 
         

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

          (ลงชื่อ)   สุรีรัตน์   รุ่งเรือง                                               ตน์   รุ่เรือ 
(นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)   สมคิด  ธรรมป๊อก    ประธานคณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 
             (นายสมคิด  ธรรมป๊อก) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)    อนงค์คาร  ทิศหล้า    กรรมการตรวจรายงานฯ 
      (นางอนงค์คาร  ทิศหล้า) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)  สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์   กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    (นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
       รับรองรายงานการประชุม 
           เมื่อวันที่...22 กันยายน 2563..... 
 
    

 

 
 
            (ลงชื่อ)  สุรพล   ดวงจิต               
         (นายสุรพล   ดวงจิต) 
                    ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 


