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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
------------------------------------------------------------ 

 

ผู้มาประชุม :       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      ธิบดี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
12. นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
13. นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน   -   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน  17   คน 
 

1. นายวิเชียร        วิชาเถิน   นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
2. นางสุทธินี       ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
3. นายปาลีวัฒน์     เมายศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
4. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ   เนตรผาบ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
5. นายสมนึก  แก้วประเทศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
6. นางสาวอรชร   แสนยอง   ผู้อำนวยการคลัง 
7. นายประยุทธ เงาส่อง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นางสาวพริ้มเพรา  วรรณภิละ  หัวหน้าสำนักปลัด 

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

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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12. นางสาวนุชพิชา ศรีไทย   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
13. นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการและสังคม) 
14. นายธนาธิป  อุต๊ะมา   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน 
15. ว่าที่ร้อยตรีสิรเดช   สิทธิเดช   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16. นางสาวอกนษิฐ์ ตุ้ยแพร่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
17. นายนครินทร์    หม่องคำ   พนักงานจ้างทั่วไป 

 

เปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ   วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
 ประจำปี พ.ศ.2564 ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่าน
 ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯค่ะ  
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา กระผมและสมาชิกสภาได้เข้าร่วมอบรม
 โครงการป้องกันแก้ไขการฆ่าตัวตายอำเภอลี้ เนื่องจากอำเภอลี้ เป็นอำเภอที่มีผู้จำนวน
 การฆ่าตัวตายมากที่สุดของจังหวัดครับ ดังนั้นฝากทางสมาชิกสภาประชาสัมพันธ์ ให้
 ความรู้เพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตายครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 

พ.ศ. 2564  ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม่ครับ 
 เมื ่อไม่ม ีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลง จึงขอมติที ่ประชุมสภาฯ  
 ให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ 
 สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.1 เรื่อง ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     

พ.ศ.2564 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติที่ 5/2564) งบประมาณตั้ง
ไว้ 98,800 บาท (เก้าหม่ืนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พิจารณา

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  รายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

 ภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
 งบประมาณตั้งไว้ 1,321,860 บาท  

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 98,800 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

 คร ุภ ัณฑ์สำน ักงาน  จำนวน 2 รายการ งบประมาณต ั ้ งไว ้  98,800 บาท  
 (เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง รวมจำนวน
 เงิน 98,800 บาท  รายละเอียดดังนี้  

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน    
 2 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท  เป็นเงิน 64,800 บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท
 ถ้วน) เพ่ือติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติงานป้องกัน  

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู 
 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
 หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
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5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  

- สวิตช์  จำนวน 1 ตัว 
- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  
- สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
 งบประมาณ ธันวาคม 2563  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
 เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 

2. เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู  
 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท (สามหมื่นสี่พันบาท
 ถ้วน) เพ่ือติดตั้ง ณ ศูนย์บริการประชาชน (One Stop Service) 

 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  
 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
 หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  

- สวิตช์  จำนวน 1 ตัว 
- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  
- สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

 เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
 งบประมาณ ธันวาคม 2563  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
 เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 

รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 98,800 บาท  
ทั้งนี้ ตามแบบเสนอญัตติที่ 5/2564 

นายสงัด  ชัยแสน  เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  
 ญัตติขออนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติที่ 5/2564)  
 1.1 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู    
 จำนวน 2 เคร ื ่อง ๆ ละ 32,400 บาท  เป ็นเง ิน 64,800 บาท เพื ่อต ิดตั้ง  
 ณ ห้องปฏิบัติงานป้องกัน  
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 1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 
 จำนวน 2 เคร ื ่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป ็นเง ิน 34,000 บาท เพื ่อต ิดตั้ ง  
 ณ ศูนย์บริการประชาชน (One Stop Service) 
 เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการและติดต่อ

งานราชการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานให้แก่พนักงานเทศบาลค่ะ 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ  
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน) 

 4.2 เรื่อง ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติที่ 6/2564) งบประมาณตั้ง
ไว้ 71,000 บาท (เจ็ดหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ เพื ่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว้ 1,321,860 บาท  
ขอโอนลด     จำนวน 71,000 บาท 
รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน 71,000 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
 ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 2 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 71,000 บาท  

 (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  รายละเอียดดังนี้  
 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว เพื่อใช้ติดตั้ง ณ ห้องประชุม
 เทศบาลตำบลศรีวิชัย จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท  
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
- ตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก กรอบพลาสติก คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน 
- ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ 
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติ (Ball Bearing) 
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- เพ่ิมความปลอดภัยด้วยระบบเทอร์โมฟิวส์ (Thermal Fuse) ตัดไฟอัตโนมัติ 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคา 

 สืบท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ 
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 
56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในห้องประชุมเทศบาลและใช้ใน
ภารกิจงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  

1) ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
2) ปรับทิศทางลมซ้าย - ขวาอัตโนมัติ 
3) สามารถตั้งเวลาปิด – เปิดได้ 
4) มีระบบดักจับฝุ่นละออง 
5) มีรีโมทควบคุมการทำงาน 
6) มีล้อ 4 ล้อ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคา 
 สืบท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ 

                 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน  71,000 บาท  
ทั้งนี้ ตามแบบเสนอญัตติที่ 6/2564 

นายสงัด  ชัยแสน  เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
ปลัดเทศบาลฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ  
 ญัตติขออนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติที่ 6/2564) สำนักปลัดเทศบาล 
 1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว เพื่อใช้ติดตั้ง ณ ห้องประชุม
 เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท  
 1.2เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อพัดลมไอเย็น จำนวน 4 เครื ่องๆ ละ 14,000 บาท  
 เพ่ือใช้ในห้องประชุมเทศบาลและใช้ในภารกิจงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการและติดต่อ
งานราชการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานให้แก่พนักงานเทศบาลค่ะ  

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่ได้ท่านนายกฯนำเรียนที่ประชุม ญัตติเสนอเพื่อขอจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 

10 เครื่อง แต่เมื่อดูสถานที่แล้ว ในห้องประชุมมีจำนวนที่จะติดตั้งพัดลมเพียง 8 จุด 
กระผมขอความชัดเจนในการติดตั้งพัดลมติดผนังด้วยครับ กระผมขอเสนอให้ปรับลด
จำนวนพัดลมติดผนัง แล้วเพ่ิมจำนวนพัดลมไอเย็นครับ 
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นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมเสนอให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศครับ 
นายสงัด  ชัยแสน  เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้ข้อเสนอแนะครับ เรียนท่านสมาชิก

ครับ เรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเราได้มติที่ประชุมเมื่อคราวการประชุมสภาฯสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอถอน
ญัตติที่ได้เสนอต่อประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครับ จึงต้องแก้ไขปัญหาโดยการ
จัดซื้อพัดลมติดผนังและพัดลมไอเย็นครับ พัดลมไอเย็นนั้นเราสามารถนำไปใช้งาน
กิจกรรมต่าง ๆ นอกสถานที่ได้ด้วยครับ ในส่วนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนั้นกระผม
จะดำเนินการแน่นอนครับหากมีงบประมาณเพียงพอครับ นำเรียนท่านประธานสภา
และสมาชิกรับทราบขอบคุณครับ 

นายตรีอนันต ์ ขัดสาร เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมสนับสนุนการจัดซื้อพัดลม เนื่องจากการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใช้งบประมาณ

มากพอสมควรทำให้งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ กระผมขอเสนอให้ปรับ
ลดจำนวนพัดลมติดผนังลงเพื่อนำไปจัดซื้อพัดลมไอเย็นเพิ่มอีก 2 เครื่องครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอเสนอให้ปรับลดจำนวนพัดลมติดผนัง จากเดิมจำนวน 10 เครื่อง เป็น 7 

เครื่อง และปรับเพ่ิมพัดลมไอเย็น จากเดิมจำนวน 4 เครื่อง เป็น 6 เครื่อง ครับ 
นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้อีกหรือไม่ครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ สำหรับญัตตินี้ที่ประชุมได้พิจารณาหารือพอสมควรแล้ว และที่ประชุมได้ข้อสรุปดังนี้ 
 - พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว ได้พิจารณาจากเดิมจำนวน 10 เครื่อง ขอลดเหลือ 7 

เครื่อง  
 - พัดลมไอเย็น ได้พิจารณาจากเดิมจำนวน 4 เครื่อง เพ่ิมเป็นเป็น 6 เครื่อง  
 รายละเอียด ดังนี้ 

 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว เพื่อใช้ติดตั้ง ณ ห้องประชุม
 เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท 
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 2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 

84,000 บาท 
 กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน) 

 4.3 เรื่อง ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติที่ 7/2564) งบประมาณตั้ง
ไว้ 872,100 บาท (แปดแสนเจ็ดหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ เพื ่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณธูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
บารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 งบประมาณตั้งไว้ 886,100 บาท  
ขอโอนลด     จำนวน 872,100 บาท 
รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน 872,100 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณธูปการ  จำนวน 2 โครงการ  งบประมาณตั้งไว้ 
872,100 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้  
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 งบประมาณ
ตั้งไว้ 161,600 บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 109 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 327 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตตำบลศรีวิชัยกำหนด)  
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 
งบประมาณตั้งไว้ 710,500 บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ  0.50 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,460 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตตำบลศรีวิชัยกำหนด) 



๙ 

 

รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 872,100 บาท  
ทั้งนี้ ตามแบบเสนอญัตติที่ 7/2564 
ดังนั้นเพื่อเป็นการบริการสาธารณะและอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยให้แก่

 ประชาชนที่ใช้ถนนเพื่อสัญจรให้ดีขึ้นครบั 
นายสงัด  ชัยแสน  เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เลขานุการสภาฯ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ  
 ญัตติขออนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติที่ 7/2564) กองช่าง  
 1.โครงการก ่อสร ้างถนนคอนกร ีตเสร ิมเหล ็ก บ ้านบารม ีศร ีว ิช ัย หม ู ่ท ี ่  13  

งบประมาณตั้งไว้ 161,600 บาท 
 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 งบประมาณ

ตั้งไว้ 710,500 บาท 
 เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นคะ 
นายประยุทธ เงาส่อง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ผู้อำนวยการกองช่าง นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม ่
 1.โครงการก ่อสร ้างถนนคอนกร ีตเสร ิมเหล ็ก บ ้านบารม ีศร ีว ิช ัย หม ู ่ท ี ่  13  

งบประมาณตั้งไว้ 161,600 บาท 
 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 งบประมาณ

ตั้งไว้ 710,500 บาท 
 2 โครงการนี ้เดิมตั ้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เป็นโครงการเดียวคือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบารมี 
ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 งบประมาณตั้งไว้ 886,100 บาท เป็นจำนวน 2 ช่วง  ดังนี้ 

 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 109 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 327 
ตารางเมตร 

 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,460 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด) 

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 103 
 แบ่งเป็น 2 ช่วง เพราะเป็นถนนคนละเส้นแต่เชื่อมทางกันครับ 
 



๑๐ 

 

 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
 ท่านนายกฯ ให้ปรับเป็น 2 โครงการ เนื่องจากว่าหากมีงบประมาณเข้ามาไม่มากเราก็

สามารถทำถนนเส้นที่ใช้งบประมาณน้อยก่อนได้ครับ 
นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายประเทือง  ธิบดี   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมขอเรียนถามท่านนายกเทศมนตรี ถ้างบประมาณมีไม่เพียงพอทำ 1 โครงการ 

แล้วอีกโครงการจะต้องของบประมาณใหม่หรือไม่ครับ ดำเนินการทั้ง 2 โครงการ  
ได้หรือไม่ครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน  เรียนประธานสภาและสมาชิกครับ ถนน 2 โครงการนี้เดิมตั้งไว้

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นโครงการเดียว 
ถ้ามีงบประมาณเพียงพอก็สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ แต่ถ้างบประมาณไม่
เพียงพอสามารถกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีได้ครับ หรือถ้ามีความจำเป็นทาง
สภามีความเห็นอนุมัติให้ใช้เงินสะสมได้กระผมก็ยินดีครับ ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน) 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที ่ร่วมรับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมมีเรื ่องแจ้งและหารือ 

ดังนี้ครับ 
 1. กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกบริเวณลำห้วยแม่ป้อก ซึ่งบริเวณลำห้วยดังกล่าวทางเทศบาล

ตำบลศรีวิชัยได้ดำเนินการขุดลอก เพื่อเป็นการรักษาหน้าดินและป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขี้น ตามโครงการอนุรักษณ์ธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อมในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที ่ 9 
จ ึงขอเร ียนเช ิญสมาช ิกสภาทุกท ่านเข ้าร ่วมก ิจกรรมดั งกล ่าว ในว ันจ ันทร์   
ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. บริเวณลำห้วยแม่ป้อก  ข้างเทศบาลตำบล 
ศรีวิชัยครับ 

 
 



๑๑ 

 

 2. เรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะ  
  2.1 พ้ืนทีท่างเข้าหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านแม่อีไฮ  
  2.2 พ้ืนที่ข้างป่าช้า หมู่ 9 บ้านศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นที่กรมธนารักษ์  
  2.3 พื้นที่สนามกีฬา หมู่ 6 บ้านแม่ป้อก ซึ่งจะได้สามารถเข้าไปพัฒนาปรับปรุง

 สถานที่ได้ ประชาชน เยาวชน จะได้มีสนามกีฬากลางที่ได้มารตฐานใช้ทำกิจกรรม
 ได้ครับ 

  2.4 พ้ืนที่ดงหอถึงป่าช้า หมู่ 8 บ้านใหม่สุขสันต์ เนื่องจากถูกปล่อยทิ้งรกร้างครับ 
 เพ่ือจะได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวมาทำประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไปครับ 

 3. เรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชน 
เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง เกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีวิชัยได้รับความเดือดร้อน 
กระผมได้ประสานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำ เรื่องเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
พร้อมเขื่อนพักน้ำบริเวณแก่งจาว หมู่ 6 รวมถึงสร้างฝายเก็บน้ำลำน้ำลี้ครับ และ
กระผมมีแนวคิดที่จะใช้เครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับ
พ้ืนที่การเกษตรนอกเขตชลประธานครับ  

 4. ถนนเส้นทางการเกษตรชำรุดเสียหาย กระผมมีแนวคิดจัดซื้อรถแบคโฮ รถดั้ม รถไถ
เพ่ือใช้ซ่อมแซมถนนครับ  

 5. รถเก็บขยะกองสาธารณสุขฯได้ดำเนินการส่งโครงการเพ่ือของบอุดหนุนครับ 
 6. การกู้เงิน เพื่อนำมาซื้อที่ดิน เพ่ือยกระดับเทศบาลในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา 

การเกษตรและการตลาดด้านการเกษตร รวมถึงเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกล รถสำนักงาน 
รถบรรทุกน้ำ รถแบคโฮ รถดั้ม รถไถ ฯลฯ ครับ 

 นำเรียนประธานสภาและสมาชิกพิจารณาครับ ของคุณครับ 
นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกฯครับ ตามที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวมานั้นล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อ  
ประธานสภาฯ ประชาชนครับ ในส่วนพื้นที่ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านแม่อีไฮ เชิญท่านปลัดเทศบาล

ชี้แจงครับ. 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
ปลัดเทศบาลฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ  
 1.เรื ่องการขอใช้พื ้นที ่ทางเข้าหมู ่บ้าน หมู ่ 2 บ้านแม่อีไฮ ได้ประสานสำนั กงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถเช่าที่ดิน
ได้คะ เนื ่องจากเป็นพื ้นที ่ป่าของกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที ่แนะนำให้ขอใช้พื ้นที ่ป่า  
ตามประกาศของกรมป่าไม้ค่ะ 

 2.พื้นที่ข้างป่าช้า หมู่ 9 บ้านศรีบุญเรือง และพื้นที่สนามกีฬา หมู่ 6 บ้านแม่ป้อก  
เป็นที่ราชพัสดุยื่นเรื่องไปยังกรมธนารักษค์่ะ 

 3.พื้นที่บริเวณใกล้ป่าช้า หมู่ 8 บ้านใหม่สุขสันต์ หากเป็นที่สาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บ้าน ต้องขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์จากกรมที่ดินค่ะ 

 



๑๒ 

 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ   
นายสุรพล ดวงจิต   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยในการขอใช้พื้นที่ครับ เพราะจะสามารถนำไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนในพื้นท่ีได้ในหลายๆด้าน และเม่ือการขอใช้พื้นที่เสร็จสมบูรณ์ ภาระท่ีตามมา
คือการดูแลรักษาสถานที่เพ่ือไม่ให้เป็นที่รกร้างครับ กระผมเสนอว่าให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตำบลศรีวิชัยในการดูแลสถานที่หรือตั้งกฎระเบียบการดูแลสถานที่การใช้
สถานที่เพ่ือให้ความเรียบร้อยครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่ร่วมรับฟังทางสถานีวิทยุครับ ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอเรื่อง

ให้แต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่ของเทศบาลตำบลศรีว ิช ัยในการดูแลสถานที ่นั ้น กระผมจะ
ดำเนินการตามท่ีเสนอครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) หากไม่มี  
 กระผมขอมติที่ประชุมในการดำเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ดังต่อไปนี้เป็นที่สาธารณะ

ประโยชน์ 
  2.1 พ้ืนที่ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านแม่อีไฮ  
  2.2 พ้ืนที่ข้างป่าช้า หมู่ 9 บ้านศรีบุญเรือง   
  2.3 พ้ืนที่สนามกีฬา หมู่ 6 บ้านแม่ป้อก 
  2.4 พ้ืนที่ดงหอถึงป่าช้า หมู่ 8 บ้านใหม่สุขสันต์  
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน) 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ เรื่องโครงการเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กระผมขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน

ติดตามด ูแลโครงการร่วมกันครับ ในส่วนของการสำรวจหาพื้นที่ที ่เหมาะสมในการ
ดำเนินการโครงการครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกฯครับ กระผมขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านร่วมกันสำรวจหาพื้นที่ 
ประธานสภาฯ ที ่ เหมาะสมในการดำเน ินการโครงการและประชาสัมพ ันธ ์สร ้างความเข ้าใจ  
 แก่ประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินการโครงครับ ประเด็นนี้มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม
 หรือไม่ครับ (-ไม่มี-) หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ ่มเติม กระผมขอมติที ่ประชุมให้  
 คณะผู้บริหารดำเนินการโครงการเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  และให้สมาชิก 
 ทุกท่านร่วมกันสำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการโครงการครับ  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบในหลักการโครงการเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 



๑๓ 

 

 
นายสงัด  ชัยแสน ตามท่ีท่านนายกฯได้กล่าวมาเบื้องต้น เรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและแหล่ง  
ประธานสภาฯ น้ำเพื่อการเกษตรของประชาชน ความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องถนนชำรุดเสียหาย

รวมถึงปัญหาด้านอื่นๆ นั้น ตามที่ทุกท่านทราบเป็นอย่างดีว่างบประมาณของเทศบาล
ตำบลศรีวิชัยมีไม่มากนัก และตามที่ท่านนายกฯได้เสนอการแก้ปัญหาโดยการจัดหา
เครื่องจักรกลก็ต้องใช้งบประมาณที่มากพอสมควร สมาชิกท่านใดมีข้อหารือหรือ
เสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ 

นายธนา คำเจริญ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมสนับสนุนท่านนายกฯ ในการจัดซื้อเครื่องจักรกลเพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวบ้านในตำบลศรีวิชัยครับ ที่ผ่านมาการพัฒนา
และการทำงานต่าง ๆ ค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากเราไม่มีความพร้อมในด้านเครื่องจกัรกล 
รวมถึงรถสำนักงาน รถแบคโฮ รถดั้ม รถไถ รถรับส่งผู้ป่วย ฯลฯ ไม่เพียงพอต่อการ
ทำงานครับ  

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วย ในการจัดซื้อเครื่องจักรกลเพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาความ
 เดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวบ้านในตำบลศรีวิชัยครับ กระผมขอเพิ่มเติมรถบรรทุกน้ำ/
 ดับเพลิงขนาดเล็ก อีก 1 คัน เพื่อใช้ในงานที่มีพื้นที่แคบ และเสนอให้จัดหารถสูบสิ่ง
 ปฏิกูล จำนวน 1 คัน เพื่อให้บริการในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย และเมื่องบประมาณมีไม่
 เพียงพอ ท่านนายกฯได้เสนอเรื่องการกู้เงิน กระผมเห็นด้วยครับ 
นายสุรพล ดวงจิต   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่ท่านนายกฯนำเรียนที่ประชุมเรื่องการกู้เงิน กระผมเห็นด้วยครับ ในส่วนการใช้

เงินสะสมมาดำเนินการนั้นก็ต้องทำตามระเบียบครับ  การกู้เงิน เมื่อกู้เงินก็ต้องมีการ
ชำระเงินกู้ เมื่อมางบดุลของเทศบาลแล้วถ้ารายได้เรามีน้อยจะสามารถชำระเงินกู้ได้
หรือไม่ และให้รอดูงบประมาณเดือนกันยายนเพ่ือที่จะได้ประมาณการรายรับ-รายจ่าย
ได้ครับ กระผมเสนอให้กู้ในวงเงินที่เหมาะสมกับการพัฒนาครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมหารือสมาชิกเพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการกู้เงิน เพื่อจะได้นำเสนอที่

สมาคมสันนิบาตต่อไปครับ สถานะการเงินการคลังนั้นให้ผู้อำนวยการคลังชี้แจง 
นางสาวอรชร สมพงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ  
 
 
 



๑๔ 

 

 สถานะการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2564 
 รายรบั 38,905,673.69 บาท 
 รายจ่าย 32,016,934.76 บาท 
 คงเหลือ รับหักจ่ายจริง 6,888,738.93 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564) 
 รายจ่ายวันนี้  
 เงินเดือนฝ่ายการเมือง          218,720.00 บาท  
 เงินเดือนฝ่ายประจำ     1,187,987.00 บาท 
 ค่าจ้างเหมาพนักงาน          684,000.00 บาท 
 ค่าขุดลอกลำห้วย หมู่ 11        231,200.00 บาท 
 ค่าวัสดุก่อสร้าง บ้านคนพิการ บ้านปาง หมู่ 1         6,000.00 บาท 
 ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ งานป้องกันฯ         1,500.00 บาท 
 ค่าเครื่องพ่นยายุง กองสาธารณสุข      268,000.00 บาท 
 ค่าทรายอะเบท          75,000.00 บาท 
 ค่าน้ำยายุง           60,000.00 บาท 
 โครงการเจาะบ่อบาล บ้านแม่ป้อก หมู่ 5     340,400.00 บาท 
 โครงการจัดทำและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ     300,000.00 บาท 
 บ้านแม่ป้อก หมู่ 5 
 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      162,162.00 บาท 
 ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน       326,400.00 บาท 
 ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน       414,772.80 บาท 
 ค่าอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      145,373.80 บาท 
 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติตต่อ       35,000.00 บาท 
 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ       369,200.00 บาท 
 ค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติติงานของบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน           8,800.00 บาท 
 และณ ตอนนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 งบประมาณตั้งไว้ 161,600 บาท  

 ณ วันนี้ งบประมาณท่ีสามารถใช้จ่ายได้ คงเหลือประมาณ 2,077,434.33 บาท 
 ร ับหักจ ่ายจร ิงต ้องรอส ิ ้นเด ือนค ่ะ และถ้าจะต ้องการทราบภาพรวมของทั้ง

ปีงบประมาณต้องรอสิ้นเดือนกันยายนค่ะ ในส่วนของงบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง ที่ท่าน
นายกฯจะใช้เพ่ือประกอบการกู้เงินนั้น ดิฉันได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณผู้อำนวยการกองคลังที่ได้ชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
  
 



๑๕ 

 

 
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมเห็นด้วยในการกู้เงิน แต่ควรกู้ในวงเงินที่เหมาะสมไม่เป็นภาระในการชำระหนี้

เงินกู้ในอนาคต และควรกู้เงินเพื่อมาดำเนินการในเรื่องที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน
ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณ ท่านนิชสัน เดชะอุป ครับ  
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
นายสีคำ พ่อแจ้ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยในการกู้เงิน เพื่อนำมาจัดซื้อเครื่องจักรกลเพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไข
 ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวบ้านในตำบลศรีวิชัยครับ  ถ้าไม่มีเครื่องจักรกล
 เราก็ไม่สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านได้ครับ 
ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ศรีวิชัยทุกท่าน นายกเทศมนตรี คณะผู ้บริหารและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  

ดิฉันเห็นด้วยในการกู้เงิน ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ประกอบกับตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน
จนถึงเดือนกรกฎาคม ฝนไม่ตกตามฤดูกาลชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน  เราจะมี
แนวทางใดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอในเรื่องการขุดเจาะ
น้ำบาดาล การใช้เครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล การใช้รถแบคโฮในการขุดอ่าง ดิฉันเห็นด้วย
อย่างยิ่ง เพราะน้ำคือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพค่ะ ดิฉันขอเป็น
อีกหนึ่งเสียงที่เห็นด้วยค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่ทุกท่านได้กล่าวมานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลศรีวิชัย
 ครับ กระผมนำเรียนท่านนายกฯ ในการกู้เงินควรจะมีรายละเอียดประกอบเพื่อให้
 สมาชิกพิจารณาครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ในวันนี้หากที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นชอบให้กระผมดำเนินการกู้เงิน กระผมจะจัดทำ

รายละเอียดประกอบการกู ้เง ิน  เสนอญัตติเพื ่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
พิจารณาอนุมัติต่อไปครับ กระผมพร้อมดำเนินการตามความเห็นชอบของสภาครับ  
ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาฯ ตามท่ีท่านนายกฯ ได้กล่าวมานั้น ในวันนี้ท่านนายกฯขอมติเห็นชอบจากสภา เพ่ือจะได้
 ดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบการกู้เงิน เพ่ือเสนอญัตติในการประชุมครั้งต่อไป 
 สมาชิกมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
 
 



๑๖ 

 

นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที่ท่านนายกฯและสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายเรื่องการกู้เงินนั้น กระผมเห็นด้วย

ครับ แต่ต้องทำให้เหมาะสมกับศักยภาพของเราครับ กระผมคิดว่าหากเราซื้อรถหรือ
เครื่องจักรกลต่าง ๆ เพิ่ม ก็ต้องมีการจ้างงานเพิ่ม เช่น รถขุดเจาะบ่อบาดาลหรือ 
รถแบคโฮ ต้องมีผู ้ที ่มีความชำนาญในการใช้งานครับ ในส่วนนี้เพื่อเป็นการพัฒนา 
กระผมก็ยังคงสนับสนุนครับ แต่ต้องดูรายละเอียดประกอบการกู้เงินก่อนครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี นำเรียนประธานสภา กระผมจะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1 ครั ้งที ่ 3  

เพ่ือเสนอญัตติการกู้เงิน และเรื่องอ่ืน ๆ ครับ 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบการกู ้เงิน  

เพื่อเสนอญัตติในการประชุมครั้งต่อไป 

นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เรื ่องการซ่อมแซมถนนถนนเส้นบ้านห้วยบงเชื ่อมบ้านแม่ป้อกใน เนื ่องจากเคย 

มีชาวบ้านประสบอุบัติเหตุเนื่องจากถนนชำรุด มีผู้เสียชีวิต 2 คน และพิการ 1 คน 
ครับ การซ่อมแซมถนนกระผมคิดว่าคงใช้งบประมาณไม่มากครับ กระผมขอความ
อนุเคราะห์ท่านนายกฯดำเนินการเร่งด่วนครับ ป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครับ 
นายกเทศมนตรี ขอบคุณท่านสมาชิกที ่ม ีความเป็นห่วงความปลอดภัยของพี ่น ้องชาวบ้านครับ  

เรื่องนี้กระผมจะเร่งดำเนินการตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอมาเพื่อความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินของพ่ีน้องชาวบ้านครับ ขอบคุณครับ 

นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เรื่องยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโรงเรียนอนุบาล เรื่องนี้ได้มีการหารือกันแล้ว 

กระผมไม่เห็นด้วยผมคิดว่าเทศบาลควรบริหารจัดการเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับ 
การยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโรงเรียนอนุบาลจะเป็นการแบ่งแย่งจำนวน
นักเรียนของโรงเรียน ทำให้จำนวนนักเรียนลดน้อยลงเสี่ยงต่อการถูกสั่งปิดโรงเรียน  
ซ่ึงในตำบลศรีวิชัยหลาย ๆ โรงเรียน เช่น โรงเรียนบ้านแม่อีไฮ โรงเรียนบ้านแม่จ๋อง  

 ถูกสั่งปิดไปแล้วครับ และเกรงว่าจะเป็นการเพิ่มภาระงาน ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ครับ 
ขอบคุณครับ 

 



๑๗ 

 

 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครับ 
นายกเทศมนตรี ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้ข้อเสนอแนะครับ เรื่องการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น

โรงเรียนอนุบาล เป็นไปตามภาระกิจการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหาร
จัดการครับ และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ให้เกิดวุฒิภาวะทางกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เติบโตเป็นอนาคตของชาติ  
มีอาชีพการงานที่ดมีั่นคงครับ 

นางสุทธินี      ยะบุญทา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ  
 ดิฉัน นางสุทธินี   ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจาก

ท่านนายกเทศมนตรี รับผิดชอบดูแลในเรื ่องการจัดการศึกษา ขออนุญาตชี ้แจง  
เรื่องการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโรงเรียนอนุบาลนั้น ไม่มีผลกระทบกับจำนวน
นักเรียนของโรงเรียนค่ะ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือช่วงอายุ 2 - 4 ปี 
เหมือนเดิม จากนั้นก็ส่งต่อไปยังโรงเรียน การยกระดับจะทำให้เราได้งบประมาณเพ่ือ
นำมาบริหารจัดการเพิ่มขึ้นค่ะ หากเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้รับงบประมาณไม่มาก
แต่เมื่อเป็นโรงเรียนจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มมากข้ึนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสงัด ชัยแสน ขอบคุณรองนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เรื ่องการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล ็กเป็นโรงเร ียนอนุบาล สมาชิกยังไม่ทราบ
 หลักเกณฑ์ครับ เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ได้จัดสรรครับ เราดำเนินการ
 เพียงขอยกฐานะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโรงเรียนอนุบาลได้หรือไม่ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสีคำ พ่อแจ้ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 การประชุมสภาในหลาย ๆ ครั ้งที ่ผ ่านมาและในวันนี ้ กระผมสังเกตเห็นว่าขาด
 ไมโครโฟนครับ ควรจัดหาไมโครโฟนให้พร้อมเพื ่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
 เรียบร้อยครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ  

นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 



๑๘ 

 

ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ศรีวิชัยทุกท่าน นายกเทศมนตรี คณะผู ้บริหารและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  
 ดิฉ ันได ้ร ับเร ื ่องร ้องเร ียนจากชาวบ้าน เร ื ่องถนนทางเช ื ่อมระหว ่าง หมู ่  10  
 และหมู่ 12 ตรงซอยข้างบ้านนางศรีวรรณ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งถนนนี้เป็นเส้นทาง
 ที่เด็กนักเรียนใช้เดินทางไปโรงเรียนและเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เดินทางไปวัดบ้าน 
 แม่ป้อกค่ะ และเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วค่ะ ขอความอนุเคราะห์สภาและท่านนายกฯ 
 นำหินคลุกซ่อมแซมถนนให้ชาวบ้านด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครับ 
นายกเทศมนตรี ขอบคุณท่านสมาชิกที ่ม ีความเป็นห่วงความปลอดภัยของพี ่น ้องชาวบ้านครับ  

ตามที่ท่านสมาชิกได้นำเสนอปัญหาเรื่องถนน ไม่ว่าจะเป็นบ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 หรือ
เรื่องถนนทางเชื่อมระหว่าง หมู่ 10  และหมู่ 12 รวมถึงเรื่องไมโครโฟน กระผมจะเร่ง
ดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ ขอบคุณครับ 

นายสงัด ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกฯเป็นอย่างสูงครับ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

นายสงัด ชัยแสน กระผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 
ประธานสภาฯ  ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 มิถุนายน เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล
 ศรีวิชัย เพื่อพิจารณาญัตติการกู้เงิน และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมท่านใดมีเรื ่อง
 อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ (-ไม่มี-)  
 หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม กระผมขอนัดประชุมครับ 
 กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
 ประชุมทุกท่าน ที ่มาประชุมในวันนี ้ ทำให้การประชุมในคราวนี ้ล ุล ่วงไปด้วยดี   

กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา   12.00  น. 
         
         

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

          (ลงชื่อ)    สุรีรัตน์   รุ่งเรอืง  สุรีรัตน์   รุ่งเรืองรุ่งเรือง 
(นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)    สุรพล    ดวงจิต     ประธานคณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 

           (นายสุรพล    ดวงจิต) 



๑๙ 

 

     
 

            (ลงชื่อ)          สงัด  ชัยแสนดวงจิต 
(นายสงัด  ชัยแสน) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 
      (ลงชื่อ)       หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช     คณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 

 (ว่าทีร่ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)          สุพจน์   ตันฮอ้      คณะการกรรมการตรวจรายงานฯ  
                     (นายสุพจน์   ตันฮ้อ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)  สุสถิตย์ธนากร  เมืองคำ     คณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 
                 (นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)      สุธนา   คำเจริญทธินัท คณะการกรรมการตรวจรายงานฯ  
                  (นายธนา       คำเจริญ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

           รับรองรายงานการประชุม 
           เมื่อวันที่....วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564....... 

 

 

 

 

 


