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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 

วันที่  22 กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

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

ผู้มาประชุม :       จำนวน  13  คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรพล  ดวงจิต ประธานสภาเทศบาลฯ สุรพล  ดวงจิต  
2 นายนิชสัน  เดชะอุป รองประธานสภาเทศบาลฯ นิชสัน  เดชะอุป  
3 นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เลขานุการสภาเทศบาลฯ สุรีรัตน์  รุ่งเรือง  
4 นายนิรันดร์  ยะเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นิรันดร์  ยะเมฆ  
5 นายเมืองคำ  กาวิตา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เมืองคำ  กาวิตา  
6 นายณรงค์  คำวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ณรงค์  คำวรรณ  
7 นางอนงค์คาร  ทิศหล้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนงค์คาร  ทิศหล้า  
8 นางบุญมี  มณีขัติย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญมี  มณีขัติย์  
9 นายสมนึก  แสนเจริญใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมนึก  แสนเจริญใจ  
10 นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์  
11 นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิรัตน์  วงค์ฝั้น  
12 นายสมคิด  ธรรมป๊อก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมคิด  ธรรมป๊อก  
13 นายสุพจน์  ตาสุยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพจน์  ตาสุยะ  

 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน   -   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน   19   คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมยศ  กันทะวัง นายกเทศมนตรี สมยศ  กันทะวัง  
2 นายประเวศน์  พรมยืน รองนายกเทศมนตรี ประเวศน์  พรมยืน  
3 นายเอกชัย  คำแสน รองนายกเทศมนตรี เอกชัย  คำแสน  
4 นายประยุทธ  เงาส่อง ผู้อำนวยการกองช่าง ประยุทธ  เงาส่อง  
5 นางอรชร  สมพงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง อรชร  สมพงษ์  
6 นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ หัวหน้าสำนักปลัด พริ้มเพรา วรรณภิละ  
7 ว่าที่ร้อยตรี กมล  อินแฝง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กมล  อินแฝง  
8 นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ดุจเดือน อุดสาสาร  
9 นายไพรัตน์  ธนันชัย หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฯ ไพรัตน์  ธนันชัย  
10 นายวสันต์   ทะกาวิน หัวหน้าฝ่ายโยธา วสันต์   ทะกาวิน  
11 นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์ นักวิชาการสาธารณสุขฯ ศิริพร  รังสิยารมณ์  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

12 นางสาวนงคราญ  ศรีไทย นักวิชาการศึกษา นงคราญ  ศรีไทย  
13 นางสาวรัชณีย์  กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รัชณีย์    กองแก้ว  
14 นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ นักพัฒนาชุมชนฯ กรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ  
15 นางเบญจมาศ  วงค์ต๊ะ นักพัฒนาชุมชนฯ เบญจมาศ  วงค์ต๊ะ  
16 นางรุจิดา     ชมภูเทพา นักจัดการงานทั่วไปฯ รุจิดา      ชมภูเทพา  
17 นายภูเบศร์ บุญมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ภูเบศร์    บุญมา  
18 นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่ เจ้าพนักงานธุรการฯ อกนิษฐ์   ตุ้ยแพร่  
19 นางสาวศุภาพิชญ์ ชัยห้วยห้า ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ศุภาพิชญ์ ชัยห้วยห้า  

 
เปิดประชุมเวลา   09.00   น. 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา 
เลขานุการฯ  นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และสวัสดีพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
 วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
 ๒๕63 ขณะนี้มี ผู ้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภาฯ 
 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ ประจำที ่   
  - ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ
 วาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต 1. งานฌาปณกิจศพ นายสม บุญมา ซ่ึงเป็นบิดาของนายภูเบศร์ บุญมา 
ประธานสภาฯ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ทางเจ้าภาพกำหนดวันฌาปณกิจ ในวันพฤหัสบดี 
 ที่ 24 กันยายน 2563 เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานครับ 
 2 .  เ ร ื ่ อ งการช ่ วย เหล ื อ เย ี ย วยา เกษตรกรชาวสวนลำไย  ปี  2563 อ ั ตรา 

ไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร ่/ครัวเรือน โดยให้ฟื ้นฟูการผลิตลำไยที ่ได้รับ
ผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19  
โดยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ และร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ฯ ประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน  
นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ตลอดจนตัวแทนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง
ได้เข้าร่วมรับฟังแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย  ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์
ประชุมและแสดงส ินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีสาระสำคัญ 
ซึ่งประกอบด้วย 1)ขอให้รัฐบาลผ่อนผันให้ผู ้ประกอบการค้าจากประเทศจีนเดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยได้ ภายในช่วงระยะเวลาเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม  
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ปี 2563 โดยพิจารณาผ่อนผันและผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน
และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 ซึ่งได้รับการ
แก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้ว 

 2)นอกจากนี ้ย ังเรียกร้องขอให้ร ัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ชดเชยให้แก่พี ่น ้อ ง
 เกษตรกรผู้ปลูกลำไยไร่ละ 2,000 บาท โดยรายละไม่เกิน 25 ไร่ 
 3)ขอให้รัฐบาลประกันราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไย เกรด AA  กิโลกรัมละ 40 
 บาท ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องผู้ปลูกลำไยพื้นที่ 8  
 4)การเสนอร่างพระราชบัญญัติ ให้ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจ ลำดับที่ 6 โดยให้เกษตรกร
 ร่วมเข้าชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายให้ได้มากที่สุดครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   
 เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 
นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เมื ่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลง จึงขอมติที ่ประชุมเห็นชอบ 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  19 สิงหาคม  2563  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน 11 เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลศรีวิชัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  19 สิงหาคม  
2563 

ระเบียบวาระท่ี  3      เรื่อง สืบเนื่อง 
นายสุรพล ดวงจิต 3.1 เรื่อง โครงการเจาะบ่อบาดาล 
ประธานสภาฯ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินการเจาะบ่อบาล 

หมู่ 3 , 5 , 11 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน แต่ ณ ตอนนั้นเราไม่
สามารถหาข้อสรุปได้เนื ่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ครับ อยากทราบว่าตอนนี ้มี
งบประมาณดำเนินการหรือไม่ครับ เชิญผู้อำนวยการคลังชี้แจงครับ 

นางอรชร  สมพงษ์ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ  
ผอ.คลัง และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่านคะ่  
 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563  
 รายรับ  47,598,738.21 บาท 
 รายจ่าย 44,522,649.54 บาท 

รายการกันเงิน จ่ายสิ้นเดือนกันยายน 2563 ดังนี้ 
-เงินเดือนเจ้าหน้าที่   1,079,025.00 บาท 
-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                12,000.00 บาท 
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-เงินเดือนบริหาร      218,750.00 บาท 
-ค่าไปรษณีย ์        82,298.00 บาท 
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง         50,000.00 บาท 
-ค่าเช่าบ้านกองคลัง              3,000.00 บาท 
-ค่าเช่าบ้านกองช่าง            3,000.00 บาท 
-ค่าเช่าบ้านกองสวัสดิการ           5,000.00 บาท 
-นมโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ        750,000.00 บาท 
-รถตู้รับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ    32,000.00 บาท 
-ค่าจ้างเหมารถขยะ       37,800.00 บาท 
-ค่าโทรศัพท์             340.00 บาท 

 กันเงินรวม                    2,273,213.00 บาท 
                คงเหลือสุทธิ 802,875.67.- บาท 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตั้งงบประมาณไว้  57,853,000.00 บาท 
รับจริง   47,598,738.21 บาท 
งบประมาณรอรับ    10,254,261.79 บาท 

นายสุรพล ดวงจิต สืบเนื่องจากที่ประชุมได้หารือการดำเนินโครงการเจาะบ่อบาล จำนวน 3 บ่อ  
ประธานสภาฯ กระผมขออนุญาตสอบถามเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบว่าขณะนี้ดำเนินการในส่วน
 เอกสารถึงขั้นตอนใดครับ เรียนเชิญครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงเกี่ยงกับโครงการเจาะบ่อบาล 
 1) โครงการเจาะบ่อบาล บ้านห้วยบง หมู่ 3 เรื่องเข้าสู่การประชุมสำนักงานการปฏิรูป
 ที่ดินจังหวัดลำพูนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 2) โครงการเจาะบ่อบาล บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 เสนอเรื่องเข้าการประชุมสำนักงานการ
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูนเดือนตุลาคม 
 3) โครงการเจาะบ่อบาล หมู ่ 5 และหมู่ 11 เอกสารขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล 
 จากสำนักงานน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) ยังไม่เร ียบร้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จ
 ภายใน 2-3 วัน แต่คาดว่าเอกสารของหมู่ 5 จะแล้วเสร็จก่อนครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ ณ ตอนนี้งบประมาณคงเหลือ 802,875.67.- บาท จะสามารถดำเนินการส่วนใดได้
 ตามปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และก่อให้เกิดประโยชน์หรือแก้ปัญหา
 ให้กับพ่ีน้องชาวบ้านได้มากท่ีสุดครับ 
นายประยุทธ เงาส่อง เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
ผอ.กองช่าง นำเรียนเรื ่องการขออนุญาตในการเจาะบ่อบาดาล เมื ่อมีการอนุญาตให้สามารถ
 ดำเนินการเจาะบ่อได้แล้วนั้น จะต้องดำเนินการเจาะบ่อภายใน 1 ปี ครับ ในส่วน
 โครงการเจาะบ่อบาดาลนั้น เอกสารของ หมู่ 5 คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนครับ  
นายสุรพล ดวงจิต โครงการเจาะบ่อบาดาล จะดำเนินการหมู่ 5 ก่อนเนื่องจากเอกสารต่างๆ มีความพร้อม 
ประธานสภาฯ หมู่บ้านอื่นคงต้องชะลอไว้ก่อนเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอครับ  
มติที่ประชุม รับทราบ 



๕ 

 

นายสมคิด ธรรมป๊อก เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมได้รับแจ้งจาก นายอนุสรณ์ เตจ๊ะสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ 3 ขอความอนุเคราะห์ท่อน้ำ สืบเนื่องจากบ้านห้วยบง หมู่ 3 ได้รับการสนับสนุน
ท่อน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำ แต่ยังไม่เพียงพอจึงขอความอนุเคราะห์ท่อน้ำจากเทศบาล 
จำนวน 100 เส้น ครับ 

นายประเวศน์ พรมยืน เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ กรมทรัพยากรน้ำให้ท่อ 120 เส้น บ่อของหมู่ 3 บ่อนี้ น้ำสะอาด จึงต้องการนำน้ำจาก

บ่อนี้ใส่แท้งค ์แต่ระยะทางค่อนข้างไกลจึงทำให้ท่อน้ำไม่พอครับ เรื่องสนับสนุนท่อน้ำก็
สุดแต่ดุลพินิจของสมาชิกฯ เห็นควรอย่างไรครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ณ ตอนนี้เราไม่สามารถดำเนินการในการเจาะบ่อบาดาลได้ เนื่องจากงบประมาณไม่ 
ประธานสภาฯ เพียงพอ เราสมารถให้การสนับสนุนท่อน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ

ชาวบ้านได้หรือไม่ครับ สมาชิกฯ เห็นควรอย่างไรครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมเห็นด้วยในการสนับสนุนท่อน้ำนั้น เพื่อเป็นการ

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับ 
นายสุรพล ดวงจิต สรุปประเด็นนี้ ต้องให้ช่างประมาณการครับ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

นายสุรพล ดวงจิต 3.2 เรื่อง ถนนชำรุด 
ประธานสภาฯ 
นายวิรัตน์ วงค์ฝั้น เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ บ้านแม่อีไฮ หมู ่ 2 ถนนชำรุดเสียหาย ซึ ่งเป็น

เส้นทางที่ชาวบ้านใช้เดินทางไปทำเกษตรกรรม ช่วงเวลาต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ข้าว ฯลฯ ชาวบ้านเดินทางสัญจร ขนผลผลิต
ทางการเกษตรค่อนข้างลำบาก กระผมสอบถามว่า เราสามารถนำรถไถไปแก้ไข
ซ่อมแซมถนนได้หรือไม่ หรือสมาชิกฯท่านอื่นจะมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับ  

นายสุรพล ดวงจิต ในภาพรวมตอนนี้ถนนได้รับความเสียหายหลายหมู่บ้าน เราจะใช้งบประมาณที่เหลือ 
ประธานสภาฯ ดำเน ินการแก ้ไขอย ่างไร ให ้ได ้มากท ี ่ส ุดคร ับ  และการซ ่อมแซมถนนต้องมี  

การประมาณการครับ 
นายประยุทธ เงาส่อง เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ผอ.กองช่าง กระผมเสนอว่างบประมาณส่วนที่เหลือกันเงินไว้เป็นงบซ่อมแซมทรัพย์สิน เนื่องจาก

ช่วงนี้เหตุภัยพิบัติ พายุต่าง ๆ ยังมีมาเรื ่อย ๆ ยังไม่ทราบว่าจะเกิดความเสียหาย
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต การกันเงินต้องมีรายละเอียดหรือประมาณการเพ่ือประกอบการกันเงินครับ 
ประธานสภาฯ ในส่วนการกันเงินให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ เจ้าหน้าที่คลัง ดำเนินการต่อไปครับ  
มติที่ประชุม รับทราบ 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4      ญัตติเพื่อพิจารณา 
 4.1 การกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
นายสุรพล ดวงจิต ญัตติขอความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ 
เลขานุการฯ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

  เทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงขอรายงานขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน เนื่องจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ แต่มี
ความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ จึงมีความ
จำเป็นต้องขออนุมติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1) แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการจัดทำและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ บ้านแม่
ป้อกเหนือ หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์
เมตร สูง 15 เมตร จำนวน 1 แห่ง  
งบประมาณตั้งไว้ 300,000.-บาท 

2) แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5  
ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อกรุ PVC ชั้น 
13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร ปริมาณน้ำที ่สูบขึ ้นมาได้ไม่น้อยกว่า 
4,500 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ความส่งสูง 50 เมตร จำนวน 1 บ่อ  
งบประมาณตั้งไว้ 340,400.-บาท 

3) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน ก ่อสร ้างโครงสร ้างพ ื ้นฐาน  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ภายใน
หมู่บ้าน ตำบลศรีวิชัย อำเภอ จังหวัดลำพูน 
งบประมาณตั้งไว้ 82,400.-บาท 

4) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน ก ่อสร ้างโครงสร ้างพ ื ้นฐาน  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ภายใน
หมู่บ้าน ตำบลศรีวิชัย อำเภอ จังหวัดลำพูน 
งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท 
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มติที่ประชุม อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน    
 โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
 จำนวน 4 รายการ เป็นเอกฉันท ์
 4.2 การย้าย รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีวิชัย   
นายสุรพล ดวงจิต เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสาวนงคราญ  ศรีไทย    เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ  
นักวิชาการศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่านคะ  
 เรื่อง การย้าย รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีวิชัย   
 เทศบาลตำบลศรีวิชัย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแล จำนวน 4  ศูนย์ 
 ประกอบด้วย  
 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง โอนจากกรมการศาสนา  
 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยบง   โอนจากกรมการศาสนา   
 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ป้อกเหนือ   โอนจากกรมการพัฒนาชุมชน    
 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ป้อก  โอนย้ายจากกรมพัฒนาชุมชน      
 ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ขวบ  - 4 ขวบ     
 มีเด็กนักเรียนทั้งหมด  จำนวน 101 คน    
 มีครูที่บรรจุเป็นข้าราชการจำนวน 6 อัตรา     
 มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6  คน    
 มีครูพี่เลี้ยง  3  คน     
 โดยศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กทั ้ง 4 ศ ูนย ์ ได ้ร ับด ูแลเด ็กน ักเร ียนทั ้ง 13 หมู ่บ ้าน  

ในตำบลศรีวิชัย  ได้แก่  
 บ้านปาง        หมู่ 1  
 บ้านแม่อีไฮ        หมู่ 2  
 บ้านห้วยบง        หมู่  3  

บ้านแม่ป้อกใน     หมู่ 4  
 บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5  
 บ้านแม่ป้อก        หมู่ 6  
 บ้านแม่จ๋อง         หมู่ 7   
 บ้านใหม่สุขสันต์   หมู่ 8   
 บ้านศรีบุญเรือง   หมู่ 9  
 บ้านศรีวิชัย  หมู่ 10   
 บ้านใหม่สวรรค์  หมู่ 11 
 บ้านอุดมพัฒนา   หมู่ 12    
 บ้านบารมีศรีวิชัย  หมู่  13      
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  ในปัจจุบันเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้รับการจัดสรรอาคารเรียนจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 2  อาคาร  เป็นอาคาร แบบที่  1  และอาคารแบบ ที่ 2        
ผ ู ้บร ิหารจ ึงม ีนโยบายในการรวมศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กท ั ้ ง 4 ศ ูนย ์มารวมกัน  
เพื่อจะสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีระบบ  มีมาตรฐาน  และมีคุณภาพตามหลัก
วิชาการ  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กปฐมวัยของท้องถิ่น
มีการพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย ครบทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  
ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  และมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป   ประกอบกับอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ 
ได้มีการชำรุดและทรุดโทรม  และยากต่อการจะปรับปรุงแก้ไข  เทศบาลตำบลศรวีิชัย
จ ึงได ้ดำเน ินการก่อสร ้างอาคารโดยใช ้พ ื ้นที ่บร ิเวณในเทศบาลตำบลศรีว ิชัย  
ทางคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ ได้มีการประชุมร่วมกันในการย้าย 
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และมีการทำประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน  
โดยแต่ละศูนย์มีมติให้ย้าย รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลศรีวิชัยได้     

นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นเรื่อง การย้าย รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีวิชัย  ขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี  5      เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายสุรพล ดวงจิต 5.1 ปัญหาบ่อขยะ หมู่ 6 และหมู่ 10 
ประธานสภาฯ  
นายสมยศ กันทะวัง เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ   
นายกเทศมนตรีฯ บ่อขยะ หมู่ 6 หมู่ 10 เกิดปัญหาถนนเส้นทางไปบ่อขยะชำรุดเสียหาย กระผมได้

ปรึกษากำนันแล้ว เรื่องการหาพ้ืนที่เพ่ือทำบ่อขยะใหม่นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากครับ 
เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวน ส่วนปัญหาถนนชำรุดนั้น กระผมคิดว่าถ้าฝนหยุด
ตกแล้วเราเข้าไปซ่อมแซมได้ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต 5.2 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการสามัญของ 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาล 
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
 มาตรา 32 “สภาเทศบาลมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั ้งเป็นคณะกรรม  

การสามัญของสภาเทศบาลและมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็น หรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็น
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพ่ือกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือ 



๙ 

 

 ศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล 
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิ เสนอชื่อบุคคล  
ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
วิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการที่สภาเทศบาล
ตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรม การเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้” 

 กระผมขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ตามมาตรา 32 สภาเทศบาลมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรม  
ประธานสภาฯ การสามัญของสภาเทศบาลฯ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อติดตามการ

ทำงานต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติฯ สมาชิกฯท่านอื่น เห็นควรว่าอย่างไรครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ในประเด็นนี้กระผมเห็นด้วยครับ เพราะในการ

ทำงานหรือดำเนินโครงการต่าง ๆ สมาชิกสภาฯ จะได้ช่วยดูแล เมื่อสภาฯ คณะบริหาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกันก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจหรือความ
ขัดแย้งได้ครับ และเพ่ือเป็นตัวแทนของสภาฯ ประสานงานต่าง ๆ ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ เพื่อเป็นตัวแทนของสภาฯ ในการประสานงานกับคณะบริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่

ครับ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญของ
สภาเทศบาล จำนวน 3 ท่าน ขอเชิญเสนอครับ 

 คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลท่านที่ 1 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ   เสนอ   นายสมนึก  แสนเจริญใจ   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ - ผู้รับรอง  คนที่ 1 นายเมืองคำ  กาวิตา  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
    คนที่ 2 นายวิรัตน์    วงค์ฝั้น  สมาชิกสภาฯ เขต 2 

  คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลท่านที่ 2 
นายนิชสัน เดชะอุป  เสนอ   นายเมืองคำ  กาวิตา    สมาชิกสภาฯ เขต 1 
รองประธานสภาฯ  - ผู้รับรอง  คนที่ 1 นายสมนึก  แสนเจริญใจ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
    คนที่ 2 นายสุพจน์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 

 คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลท่านที่ 3 
นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน ์ เสนอ   นายวิรัตน์    วงค์ฝั้น    สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ - ผู้รับรอง  คนที่ 1 นางอนงค์คาร  ทิศหล้า  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
    คนที่ 2 นางบุญมี  มณีขัติย์  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสุรพล ดวงจิต  ทีป่ระชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญของสภา  
ประธานสภาฯ             เทศบาล ครบ 3 ท่าน ดังนี้   
  1. นายสมนึก  แสนเจริญใจ   สมาชิกสภาฯ เขต 2   
  2. นายเมืองคำ  กาวิตา   สมาชิกสภาฯ เขต 1   
  3. นายวิรัตน์    วงค์ฝั้น  สมาชิกสภาฯ เขต 2   



๑๐ 

 

 ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยครับ  
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ให้ทั้ง 3 ท่าน เป็น คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล  
นายสุรพล ดวงจิต  ท่านใดมีเรื่องนำเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายประเวศน์ พรมยืน  นำเรียนที่ประชุมสภาฯ แจ้งเรื่องการขอรับสนับสนุนโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด  
รองนายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลศรีวิชัยได้ประสานงานกับสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการ
 ทหารพัฒนา (สนภ.3 นทพ) ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 เพ่ือขอรับสนับสนุนโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด  ภายในตำบลศรีวิชัย ระยะทาง
 ประมาณ 60 กิโลเมตร ครับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอเพ่ิมเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สอบถามเรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 1) รับลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ตอนไหนครับ 
 2) ชาวบ้านลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว และปีนี้อายุครบ 60 ปี แต่ยังไม่ได้

รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อยากทราบว่าจะได้รับเบี้ยยังชีพตอนไหนครับ 
นางสาวศุภาพิชญ์ ชัยห้วยห้า เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ชี้แจงเรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 1) การรับลงทะเบียนสามารถมาลงทะเบียนได้ตลอดจนสิ้นปีงบประมาณ ทางเทศบาล

จะมีหนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนฯ ให้ผู้นำหมู่บ้านประชาสัมพันธ์
ประกาศเสียงตามสาย และปีนี ้ไม ่ม ีบริการรับลงทะเบียนนอกสถานที ่ ต ้องไป
ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัยคะ 

 2) การรับเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุรายใหม่นั้น เมื่อลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ผู ้สูงอายุแล้ว ต้องรอให้อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ก่อน จึงจะได้รับเงินเบี ้ยยังชีพฯ  
ถัดจากเดือนเกิดคะ 

นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ - หากไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   12.00  น. 
         

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

          (ลงชื่อ)    สุรีรัตน์   รุ่งเรอืง   รุ่งเรือง 
(นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 



๑๑ 

 

     
 
            (ลงชื่อ)         สุรพล -  ดวงจติ       สรุพล   ดวงจิต 

(นายสุรพล   ดวงจิต) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)     สมคิด  -ธรรมป๊อก      ประธานคณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 
             (นายสมคิด  ธรรมป๊อก) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 
 
    (ลงชื่อ)    อนงค์คา-  ทิศหล้า กรรมการตรวจรายงานฯ 
      (นางอนงค์คาร  ทิศหล้า) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 
 
    (ลงชื่อ)  สุทธินันท์  -ผานามรุ่งโรจน์   กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    (นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
           รับรองรายงานการประชุม 
           เมื่อวันที่............................................... 

 

 

 

 


