
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา  09.30  น. 

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

 
ผู้มาประชมุ :       จำนวน  12  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. นายธนา           คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
10. นายประเทือง      ธิบด ี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
11. นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
12. ว่าที่ร้อยตรีกมล  อินแฝง   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน   -   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน  24  คน 
 

1. นายวิเชียร        วิชาเถิน   นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
2. นางสุทธินี       ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
3. นายปาลีวัฒน์     เมายศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
4. นายสมนึก  แก้วประเทศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
5. นายผ่อน  ทะนุชิด   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
6. นางสาวพริม้เพรา  วรรณภิละ  หัวหน้าสำนักปลัด 

      (รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย) 
7. นายวสันต์           ทะกาวิน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง) 
8. นางสาวเบญจมาศ   วงศ์ต๊ะ   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดกิารและสงัคม) 
9. นางสาวรัชณีย ์ กองแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
10. นายภูเบศร ์  บุญมา   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัตกิาร 
11. สิบเอกนรินทร ์ เข่ือนควบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
12. นางศรีไพร  ยะบุญทา  ครู 
13. นายศุภกิจ  ยอดมูลด ี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
14. ว่าที่ร้อยตรี สริเดช สิทธิเดช   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
15. นางสาวอกนิษฐ ์ ตุ้ยแพร ่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
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16. นายทวีชัย   ชาวยา   พนักงานจ้างตามภารกจิ 
17. นางสาวศิรินภา  เข่ือนควบ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
18. นางสาวณัฐธิดา       อินมา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
19. นางสาวปาริฉัตร       สมมา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
20. นางสาวจิตนภา  จุมปูวงค์   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
21. นางสาวจริัชยา  ศรีวิชัย   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
22. ว่าที่ ร.ต.หญงิ บุษญารัตน์ ขาวเถิน   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
23. นางสาวชริศรา  มณีแก้ว   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
24. นายนิวัฒน์   ปันปะละ  พนักงานจ้างเหมาบริการ  

เปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

ว่าท่ีร้อยตรี กมล อินแฝง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ครั ้งที ่ 2
 ประจำปี พ.ศ.2564 ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่าน
 ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

ระเบียบวาระที่  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายสงัด  ชัยแสน -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  
 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม

สภาฯหรือไม่ครับ  
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านค่ะ ดิฉันขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่  17 ข้อความเดิม งดออกเสียง 

จำนวน 2 เสียง แก้ไขเป็น งดออกเสียง จำนวน 3 เสียง  
นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) 
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความ

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 - ด้วยมติเห็นชอบ 10 เสียง  
 - ไม่เห็นชอบ         -  เสียง  
 - งดออกเสียง       1 ท่าน (นายสงัด ชัยแสน) 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามเชิญครับ  
ประธานสภา (-ไม่มี-) 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  

     ตามที่กระผม นายวิเชียร  วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้แถลง
นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ต่อสภาเทศบาลตำบลศรวิีชัย 
เมื ่อครั ้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื ่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางใน
การพัฒนาของนโยบาย รวม 7 ด้าน  ประกอบด้วย   
1. นโยบายด้านการบริหารงาน 
2. นโยบายด้านการเกษตร 
3. นโยบายด้านการศึกษา 
4. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5. นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  
6. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถ่ิน 
7. นโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา ดนตรี 

      โดยได้แปลงไปสู ่การปฏิบัติด ้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อพัฒนาและสร้างความเจรญิให้กับท้องถ่ิน รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ินและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ 

      รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี ้ เป็นการสรุปผลการ
ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งทุกโครงการและกิจกรรมมีความ
สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ กระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้
ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ ่งกระผมและคณะได้เข้ามาดำเนินการจนประสบ
ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วน
ใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  สำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหมท่ี่
จะทำให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

       ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบ ับท ี ่  ๑4)   พ.ศ. ๒๕62  มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕  ได ้กำหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจำทุกปี 

 ในการนี ้ กระผมจึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหาร
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
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1. นโยบายด้านการบริหารงาน  
 ประชาชนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั ่น ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมในการติดต่องานกับเทศบาล การปฏิบัติงานของเทศบาลจะต้อง
เป ็นความร ่วมม ือสามฝ ่ายท ี ่ เท ่าเทียมก ันระหว่างประชาชน ฝ ่ายการเมือง  
และฝ่ายประจำ ประชาชนจะได้รับการเคารพในสิทธิและเสรีภาพที่กฎหมายคุ้มครอง
ไว้ การบริหารงานบุคคลจะอาศัยระบบคุณธรรมที่ยึดหลักความรู้ความสามารถที่
แท้จริง เพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  
และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ 

 
ลำดั
บที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

1 โครงการฝกึอบรมหลกัสูตรผูบ้รหิารท้องถ่ินที่ไดร้ับการเลือกตั้งใหม่  
ในรูปแบบออนไลน ์

2,000  

2 ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถ่ินที่ได้รบัการเลือกตั้งใหม่ 
ในรูปแบบออนไลน ์

3,600  

3 โครงการฝกึอบรมหลกัสูตรสมาชิกสภาท้องถ่ินที่ได้รับการเลอืกตั้งใหม่ 
ในรูปแบบออนไลน ์

7,000  

4 ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาท้องถ่ินที่ไดร้ับการเลือกตั้ง
ใหม่ ในรูปแบบออนไลน ์

16,500  

5 โครงการจัดการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ิน 120,000 
 
 

6 
จัดทำซุ้มเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 

19,759  

7 การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ.2564 23,500  

8 
ค่าจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทยีู จำนวน 
2 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท เพือ่ติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติงานป้องกัน  

64,800  

9 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สำหรับงานประมวลผล จำนวน  
2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท  

44,000  

10 
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนงั ขนาด 18 นิ้ว เพื่อใช้ติดตั้ง ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลศรีวิชัย จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท  

10,500  

11 
ค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท เพื่อใช้
ในห้องประชุมเทศบาลและใช้ในภารกิจงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

84,000  
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12 
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง เพือ่ใช้ในการทำความสะอาด
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัยและอาคารสถานที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

6,400    

13 โครงการก่อสร้างอาคารเกษตรและสาธารณสุข 317,499.89  

14 

ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 9,200 
บาท เพื ่อใช้ในภารกิจแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน 
ให้แก่ประชาชนบ้านแม่ป ้อกใน หมู ่ท ี ่ 4  จากการขาดแคลนน้ำ 
เพื่ออุปโภค – บริโภค 

27,600  

15 ค่าจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บทีียู 
จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ติดตั้ง ณ อาคารปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตรทต.ศรีวิชัย 

25,300 อยู่ระหว่างรอ 
การติดตั้ง 

16 ค่าจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บทีียู 
จำนวน  2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท   เพื่อติดตั้ง ณ ศูนย์บริการ
ประชาชน (One Stop Service) 

 34,000  อยู่ระหว่างรอ 
การติดตั้ง 

17 ค่าจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บทีียู 
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 25,300 บาท  เพื่อใช้ติดตั้ง ณ อาคาร
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 

25,300 อยู่ระหว่างรอ 
การติดตั้ง 

18 ค่าจัดซื้อแท่นเจาะบ่อบาดาลแบบลากจูง  210,000 
อยู่ระหว่าง

ดำเนินการจัดซ้ือ 

19 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมอาคารสำนักงานและกิจการของเทศบาล 17,354  

20 โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านแมป่้อกใน 9,095  

21 โครงการติดตั้งหอถังเก็บน้ำบ้านแม่ป้อกเหนือ ม.5 299,000  

22 โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านใหมสุ่ขสันต์ หมู่ที่ 8 36,883  

23 โครงการเจาะบอ่บาดาล บ้านแม่ป้อกเหนือ หมูท่ี่ 5 307,000  

24 รับเรื่องราวรอ้งทกุข์ผ่านศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 - ปรับสภาพที่อยู่อาศัย 
 - การขอรับเงินทุนการศึกษา 
 - การขอรับการช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาทางสังคม 

 
100,000 

75,000 
12,000 

 

25 
โครงการสง่เสรมิการจัดการชุมชนเข้มแข็งด้วย  4  ประการ  ประสาน
สู่การจัดการตำบลสุขภาวะ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 

100,000  



๖ 
 

26 
ดำเนินการบูรณาการเสนอโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัด
สวัสดิการชุมชนร่วมกบัสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์

50,000 รอดำเนินการ 

27 โครงการกจิการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีวิชัย 20,000 รอดำเนินการ 

28 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลศรีวิชัย   20,000 รอดำเนินการ 

29 
 
 

ดำเนินการบูรณาการร่วมกับสภาองค์กรภาคประชาชน  จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์จ ังหว ัดลำพ ูนร ่วมก ับภาคประชาชนจังหวัดลำพูน   
ในการเสนอโครงการบ้านเอื้ออาทรและบ้านพอเพียงของตำบลศรีวิชัย 
จำนวน 9 หลัง 

- รอดำเนินการ 

30 
 
 

 
 

งานด้านส่งเสริมอาชีพ 
โครงการฝึกอาชีพ  หลักสูตรตัดผมชาย  ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื ่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.   
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา  เยียวยา  และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 

 
100,000 

 
 
 
 

 

31 
 
 
 

 จัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  2  รายการ   ได้แก่ 
-เตาอบ    จำนวน  1  เครื่อง งบประมาณ 25,200.- บาท 
-เครื่องปั่น   จำนวน  1   เครื่อง งบประมาณ 7,900.-บาท 
เพื่อใช้ในการส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

33,100 
 
 
 

 
 

32 
 

ดำเนินการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก  ปี 2565 
- โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- โครงการฝึกอาชีพกลุ่มทอผ้า 
- โครงการฝึกอาชีพ  หลักสูตรติดตั้งอุปกรณ์จานดาวเทียม 

- รอดำเนินการ 

33 ติดตามเร่งรัดลูกหนี้ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน - 
ระหว่าง

ดำเนินการ 

34 โครงการปรับปรงุต่อเติมศูนย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย 118,000  

35 
การรับเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์บริการประชาชน  One Stop 
Service จำนวน 1,377 เรื่อง 

- 
ระหว่าง

ดำเนินการ 

36 
ศึกษาด ูงานและร่วมดำเน ินงานเจาะบ่อบาดาลร่วมก ับ หน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ระยะเวลา 7 วัน 

-  

37 การออกปฏิบัติงานส่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค จำนวน 92 ครั้ง  -  

38 ดำเนินการปรับปรงซ่อมแซมซัมเมอร์ส บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 -  
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       สรุปผลการปฏิบัติงาน กองคลัง สำนักเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

  กองคลัง งานการเงินและบัญชี 

     1.รายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2564 

    การบันทึกด้านรายรับจริง รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามเทศ
ญัตติเทศบาลตำบลศรีวิชัย ซ ึ ่งได้ต ั ้งประมาณการรายรับและรายจ่าย จำนวน 
59,765,700 บาท บัดนี ้การบันทึกรายการบัญชี ณ วันที ่ 30 เดือน กันยายน  
พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน(ฉบับที ่ 4)พ.ศ.2561 หมวด 2  
ส่วนที่ 1 การรับเงิน หมวด 7 ส่วนที่ 1 การจ่ายเงิน ดังนี ้

ด้านรายรับ  

ประมาณการรายรับประจำปี 2564        จำนวนเงิน   59,765,700.00 บาท 

รายรับจริงตามประมาณการรายรับป ี2564   จำนวนเงิน    52,619,027.28 บาท 

รับจริงต่ำกว่าประมาณการรายรับ  จำนวนเงิน     7,146,672.72 บาท 

ด้านรายจ่าย 

ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2564             จำนวนเงิน    59,765,700.00 บาท 

รายจ่ายจริงตามประมาณการรายจ่ายปี 2564  จำนวนเงิน    52,048,286.25 บาท 

รายจ่ายจริงต่ำกว่าประมาณการรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 7,717,413.75 บาท 

    2.รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
ตามงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 ปรากฏยอด ตามรายละเอียดดังนี้
(1)เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวนเงิน      4,682,168.60 บาท 
(2)เงินสะสม          38,755,904.79 บาท 
    หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม         25,254,816.58 บาท 
     โอนหักค่าเสื่อมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         4,558,775.17 บาท 
         คงเหลือเงินสะสม           8,942,312.98 บาท 
     บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงป ี2564       2,410,700.88 บาท 
         คงเหลือเงินสะสมสุทธิ        11,353,013.86 บาท 

  ยอดเงินสะสมคงเหลือสุทธิ ณ 30 กันยายน 2564  
  จำนวนเงิน 11,353,013.86 บาท 
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    เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 การรับเงิน  การเบิกจ ่ายเง ิน การฝากเง ิน การเก็บร ักษาเง ินและการตรวจเงิน 
 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 จนถึงฉบับปัจจุบัน(ฉบับที ่ 4 ) พ.ศ 2561 
 หมวดเงินสะสม ข้อ 89  

เงินสะสม    11,353,013.86 บาท 
 หัก เงินสมทบกองทุนสง่เสรมิกิจการเทศบาลรอ้ยละสิบ        239,947.88 บาท 
      สำรองจ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน         4,199,040.00 บาท 
      ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยร้อยละสิบ   
      ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น          5,335,000.00 บาท 
      โครงการทีผ่่านการอนุมัติจากสภาฯยังไม่ได้ดำเนินการ  1,060,700.00 บาท 
      คงเหลือเงินสะสมที่ใช้จ่ายได้จริง   518,328.98 บาท 
      คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้จริง  จำนวนเงิน     518,328.98 บาท 

  3.รายงานดำเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 
   งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลศรีวิชัยขอรายงานการดำเนินงาน  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 
2564-2565 ดังรายการต่อไปนี้    

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย  
    หมู่ที่ 13 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7  
    ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 

3.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 
4.โครงการติดตั้งหอถังสูง บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 9 

    ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 10 

    ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อก หมูที่ 6  

    ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 
8.โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลพ.ถ. 30-001 สายห้วยบง 

    ถึงบ้านแม่ป้อกใน หมูที่ 4 บ้านแม่ป้อกใน ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 
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กองคลัง การจัดเก็บรายได้ 

ลูกค้าท่ีติดต่อได้ 

โอนเปลี่ยนมือเป็นช่ือบุคคลอื่น     33 ราย 

โอนเป็นของวัดป่าบารมีศรีวิชัย       4 ราย 

โอนเป็นช่ือมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย       2 ราย 

ชำระภาษีที่เทศบาลแม่ตืน         3 ราย 

มีการชำระแล้วไมได้แก้ไขในระบบ e-LAAS                               4 ราย 

ไม่มีเอกสารสิทธ์ิในปจัจบุัน                                                   1 ราย 

ลูกหนีเ้สียชีวิตก่อนปี 2558                                                 2 ราย 

อื่นๆ                   10 ราย 

   รวม                                                                 59 ราย
ลูกค้าท่ีไม่ติดต่อไมไ่ด้  

ไม่พบข้อมลู                                                                  16 ราย  
มีช่ือซ้ำกันต้ังแต่ 3 คนข้ึนไป                                              28  ราย 
จดหมายตกีลบั                                                              16  ราย 
ขอที่อยู่ใหม(่อำเภอลี้)                                                       11 ราย 
รวม          71 ราย 

รายรับจากการจัดเก็บภาษี  
    รายได้ภาษี            151,281.32 บาท 
    รายได้ค่าธรรมเนียม             89,577.60 บาท 
    รายได้ค่าปรับ       1,464.80 บาท  
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2.นโยบายด้านการเกษตร 

  ปรับกระบวนการจัดการผลิตผลทางการเกษตรให้เปน็สากลและมาตรฐาน
ทางการเกษตร “คุณภาพต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำแบบครบวงจร” ติดตามการ
จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคา
ผลิตผลทางการเกษตร ขยายถนนเพื ่อการเกษตร ไฟฟ้าเพื ่อการเกษตร พลังงาน
ทดแทนและ  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง ซ่อมแซมระบบเหมืองฝาย ยกระดับ
เครือข่ายสภาเหมืองฝายแม่ตืนศรีวิชัยให้เข้มแข็ง กองทุนเหมืองฝาย ปรับปรุงภูมิทัศน์
ในชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงประเพณี วัฒนธรรม 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

1 ปลูกหญ้าแฝกเพื่อปอ้งกันการพงัทลายหน้าดิน -  

2 
สร้างฝายชะลอน้ำเพือ่คืนความชุ่มช่ืนให้แก่ผืนป่าร่วมกบั  
(กอ.รมน.) ลำพูน 

-  

3 
ตรวจสอบรวบรวมเอกสารประชาชนเพือ่ขอเอกสารสทิธ์ิที่ดนิทำ
กินในพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ แม่ตืน-แม่แนต   
จำนวน 1,277 ราย คิดเป็นพื้นที่ 17,782 ไร่ 3 งาน 

-  

4 ร่วมกับประชาชนสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร -  

5 
รับคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในพื้นทีผ่าหมื่น หมู่ ๕ 
จำนวน 110 ราย 

- 
 

 

6 
รับคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในเขตพื้นทีก่ารเกษตร 
หมู่ ๒ จำนวน 30 ราย  และหมู่ ๕ จำนวน 40 ราย 

-  

๗ 
สำรวจเขตพื้นที่ทำกินของเกษตรทีอ่ยู่ในเขตพื้นทีป่่าสงวน  
แม่ตืน-แม่แนต จำนวน 1,000 ราย 

-  

8 
โครงการขุดลอกลำเหมอืงฝายสบจ๋อง บ้านแม่ปอ้กเหนือ ม.5  
ลำเหมืองฝายศรีวิชัย บ้านแม่อีไฮ ม.2 

39,000  

9 
การให้ความช่วยเหลือภัยพิบัตกิรณีฉุกเฉิน 
-ซ่อมแซมลำเหมืองฝายศรีวิชัย 
-ขุดลอกลำห้วยแม่ป้อก 

-  
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3.นโยบายด้านการศึกษา 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย และโรงเรียนในเขตพื้นที ่ตำบล 
ศรีวิชัย จะต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้านทั้งภายในองค์กรและบริการประชาชน  
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชน 

 
ลำดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

1 
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 

206,000 เยียวยา 103 
คน 

   
2 การเรียนการสอนเสริมทักษะภาษาจีน -  

3 
โครงการสง่เสรมิการเรียนรู้เดก็ปฐมวัย โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงเป็นฐาน ตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพ 

   

  - กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในจังหวัดลำพูน 4,460 โครงการ 

  - กิจกรรมศึกษาดูงานแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 4,305 สสส. 

  
- กจิกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรอืนแก่ผูป้กครอง 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

19,420 
  

  
- กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจกับคณะทำงานและคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

1,480 
  

  - กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน 7,005   
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4.นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
        จะจัดตั ้งหรือส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยประจำชุมชน  
จะจัดให้มีแสงสว่าง จัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมท่อระบายนํ้าและระบบท่อส่งนํ้าประปา และทุกทางแยกจะจัดให้มีหรือปรับปรุง
ระบบสัญญาณไฟจราจรพร้อมระบบกล้องวงจรปิดที่สมบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวก
ปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและผู้สัญจร 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

1 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมถนนหมู่ 10 บ้านศรีวิชัย 182,800  

2 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมถนนบ้านศรีบญุเรือง หมู่ที่ 9 203,700  

4 
โครงการปรับปรงุสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย
(Community Quarantine – CQ) 

12,447  

5 
โครงการปรับปรงุสาธารณูปโภคภายในสำนักงานเทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย โดยขุดร่องระบายน้ำ ขุดท่อส้วมและขุดวางท่อ 

25,700 
 
 

6 
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็บ้านแมป่้อกใน หมู่ที่ 4 
และบ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย 

238,900  

7 
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็บ้านปาง หมูท่ี่ 1  
และบ้านศรีวิชัย หมูท่ี่ 10 ตำบลศรีวิชัย 

280,900  

8 
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็บ้านแมจ่๋อง หมู่ที ่7  
บ้านใหมส่วรรค์ หมู่ที่ 11 และบ้านอุดมพฒันา หมูท่ี่ 12 ต.ศรีวิชัย 

314,800  

9 
โครงการปรับปรงุถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอ
ลี้ จังหวัดลำพูน โดยใช้รถไถฟาร์ม 

39,852.80  

10 
โครงการจัดซื้อหินคลุกพร้อมปรบัเกลี่ย ภายในเขตเทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

260,000  

11 
โครงการจัดซื้อหินคลุกไหล่ทาง บ้านปาง หมู่  1 บ้านแม่ป้อกใน  
หมู่ 4 บ้านศรีบญุเรืองหมู่ 9 บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ภายในเขต
เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จงัหวัดลำพูน 

24,665.64  

11 ค่าจัดซื้อรถผสมปูน จำนวน 1 คัน 210,000 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

จัดซ้ือ 

12 
โครงการปรับปรงุไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
ดำเนินการไปแล้ว ม.13 ม.9 ม.1 ม.8 

212,766  

13 
ค่าจ้างเหมาโครงการจ้างเครื่องจกัรกลรถขุดตีนตะขาบ  
ณ ถนนสายแก่งจาว 

12,800  
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14 
ค่าจ้างเหมาโครงการจ้างเครื่องจกัรกลรถขุดตีนตะขาบ  
ณ ถนนสายทุ่งหนองยาว 

12,800  

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิชัย หมูท่ี ่10 500,000  

16 
โครงการก ่อสร ้างถนนคอนกร ีตเสร ิมเหล ็กภายในหม ู ่บ ้ าน  
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 8 

316,500  

17 

การช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน น้ำลี้ไหลทะลกัเข้าท่วม 
บ้านอุดมพฒันา หมู่ 12 และพื้นที่การเกษตร หมู่ 1 - 13  
ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 
-จัดซื้อทราย 
-กระสอบ 
-ลูกรังปรบัเกลี่ย 

 
 
 

58,399.20 
30,000 
99,700 

 

18 
การออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้ภายในหมูบ้าน จำนวน 4 ครั้ง 
-บ้านใหม่สวรรค์ ม.11 จำนวน 1 ครั้ง 
-บ้านอุดมพัฒนา ม.12 จำนวน 3 ครั้ง 

- 
 

19 

การออกปฏิบัติงานล้างถนนภายในหมูบ่้าน จำนวน 5 ครั้ง 
-บ้านบารมีศรีวิชัย ม.13   
-บ้านแม่อีไฮ ม.2  
-บ้านแม่ป้อกใน ม.4 
-บ้านแม่ป้อกเหนือ ม.5 
-บ้านปาง ม.1 

- 

 

20 
อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) ออกปฏิบัตหินา้ที่ 
บริการประชาชนตลาดนัด 
 

- 
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5.นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   การบริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนชราและคนพิการ ที่ไม่สามารถไปถอน
 เงินที่ธนาคารได้  โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ไปบริการจ่ายเงินที่หมู่บ้านจัดกิจกรรมส่งเสริม
 สุขภาพด้านการออกกำลังกาย การร่วมมือภาคีเครือข่ายกองทุนประกันสุขภาพ
 แห่งชาติ ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขในการบริการแก่ประชาชน จัดให้มี
 รถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการแก่ประชาชน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

1 กิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือ covid-19 40,000 
รับวัคซีน  

ร้อยละ 83 

2 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
1.สุนัขและแมว ร้อยละ 100 ได้รบัวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้า    
2.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่พบผู้ติดเช้ือโรคพิษสุนัขบา้ใน
พื้นที่ตำบลศรีวิชัย 

90,000  

3 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลอืดออก 
-ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่พบผูป้่วยโรคไข้เลือดออกและโรค
ชิคุนกุนยาในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย 
-จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุ ดังนี ้
- เครื่องพ่น แบบละอองฝอย จำนวน 2 เครื่อง 
- เครื่องพ่น แบบหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง 
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 

473,000  

4 
โครงการทำหมันสุนัขและแมว 
- สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของ ได้รับทำหมัน จำนวน 40 ตัว            
- สุนัขและแมวจรจัด ได้รับการทำหมัน จำนวน 20 ตัว 

-  

5 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเช้ือ Covid-19 
-ในเดือนพ.ค. ถึง ธ.ค. 2564 ไม่พบผู้ติดเช้ือภายในพื้นที่ต.ศรีวิชัย                                                             
-ในเดือนพ.ค. ถึง ธ.ค. 2564 พบผู้ติดเช้ือนำเข้าจากนอกพืน้ที่  
ต.ศรีวิชัยจำนวน 4 ราย และสามารถควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดได้ 

50,000  

6 

โครงการกักตัวผูเ้ข้าพื้นทีจ่ากพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้มสูงสุด 
-กักตัว ระยะเวลา 14 วัน จำนวน 76 ครัวเรือน จำนวน 130 ราย  
-ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ covid-19 จากผู้ถูกกกัตัว  
ร้อยละ 100 

20,000  

7 

โครงการใหบ้ริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลศรวิีชัย 
-โทรศัพท์มอืถือ 2 เครื่อง                                                
-เสื้อปฏิบัตกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 11 ผืน                             
-รถเข็น-เตียงนอนฉุกเฉินแบบปรบั นั่ง-นอนได้ 1 ตัว 

48,600  



๑๕ 
 

8 
โครงการตรวจสารเคมีในเลือดของเกษตรกร 
-ผลการตรวจสารเคมีในเลือดของกลุม่เสี่ยง พบจำนวนผูเ้สี่ยงสูง  
ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 95 

36,000  

9 
โครงการศึกษาดูงานด้านการบรหิารจัดการขยะ จ.เชียงราย 
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการต่อเนื่องในการ
บรหิารจัดการขยะในตำบลศรีวิชัย 

41,550  

10 
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการรถบริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลป่าไผ ่

-  

11 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื ่อการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 
-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองทุนฯ ได้ดูแลผู้สูงอายุและ  
ผู ้พ ิการที ่มีภาวะพึ ่งพิง จำนวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  
ของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่ได้รับการดูแลจากกองทุนฯ 
-สร้างรายได้ให้กับผู้ช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ (CG) 
จำนวน 9 คน (รายได้เฉลี่ยคนละ 4,500 บาท/เดือน) 

416,342 งบเงินอุดหนุน 

12 

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน (CC) 
-เพื่อดูแลผูส้งูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 8 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 
100 ที่ได้รับการดูแลจากอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
-สร ้างรายได้ให ้ก ับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ ่น จำนวน 2 คน  
(รายได้คนละ 5,000 บาท/เดือน) 

120,000  

13 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
ดำเนินการจัดบริการสร้างเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ
และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการ
หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค จำนวน 
32 โครงการ 

482,687  

14 
โครงการเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ 
-ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านในตำบลศรีวิชัยได้รับเงินอุดหนุนโครงการ
เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ 

260,000  

15 โครงการสง่เสรมิสุขภาพช่องปากเดก็ปฐมวัย 12,915 สปสช. 

16 โครงการป้องกันการแพรร่ะบาดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12,015 สปสช. 

17 

งานด้านสังคมสงเคราะห ์
ได้มีการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียน   
เพื่อเปลี่ยนแปลงการรบัเบี้ยยังชีพตามนโยบายของผู้บริหาร   
จากโอนเงินเข้าบัญชีเป็นเงินสด 

-  



๑๖ 
 

18 
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการ 
คนพิการทั่วไป 

20,800  

19 
 

ได้ให ้การช่วยเหลือด้านการส่งเสร ิมและพัฒนาคุณภาพชี วิต   
กรณีเกิดโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)   

74,900 
 

 
 

20 
 
 
 

รับลงทะเบียนผ่านศูนย์บริการประชาชนตำบลศรีวิชัย  กรณีเกิด
โรคต ิดต ่อเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019(โคว ิด -19) โดยม ีผ ู ้ผ ่าน 
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
จำนวน  54  ราย 

35,100 
 
 
 

 

21 
 
 

ดำเนินการลงพื้นที ่ร่วมกับศูนย์คุ ้มครองคนไร้ที ่พึ ่งจังหวัดลำพูน  
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019(โควิด-19)  จำนวน  
20  ราย 

40,000 
 
 

 

22 
 
 
 
 

มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมแจกเครื่องอุปโภค-บริโภค  เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรผู ้ยากไร ้ท ี ่ได้ร ับความเดือดร ้อนและขาดแคลนในเขต
ทุรกันดาร  โดยได้รับการสนับสนุนผา้หม่กันหนาวและเครือ่งอุปโภค-
บริโภค  จากมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กตึ้ง  ร่วมกับมูลนิธิลำพูนสามัคคี
การกุศล ศาลเจ้าแม่ทับทิมจังหวัดลำพูน  จำนวน  250  ครอบครัว 

-  

23 
 
 

รับข้ึนทะเบียนคนพิการทางสายตา  เพื่อพร้อมรับสิทธิประโยชน์และ
เง ินช่วยเหลือต่าง ๆ  จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  
จำนวน 48 ราย 

-  

24 ทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ สำหรบัผู้พกิารติดเตียง -  

25 
ดำเนินการบูรณาการเสนอโครงการศูนย์บรกิารคนพิการทั่วไป
เทศบาลตำบลศรีวิชัย   

45,000 รอดำเนินการ 

26 
การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดโรคติดต่อเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
งานป้องกัน 

-  

27 
อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) ออกปฏิบัตหินา้ที่เฝ้า
ระวังและควบคุมผู้ติดเช้ือโรคติดต่อเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

  

28 ค่าจัดซื้อรถอีแต๋น 180,000 
ระหว่าง

ดำเนินการ 

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

6.นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น 

 จะจัดและยกระดับงานเทศบาลและประเพณีของท้องถิ่นสู่งานระดับนานาชาติ   
จะดำเนินขออนุมัติต้ังงบประมาณ เพื่ออุดหนุนงานบุญและประเพณีของตำบลศรีวิชัย
จะอุดหนุนงบประมาณการรดน้ำดำหัวผู ้ส ูงอายุ และงานทางศาสนาทุกศาสนา  
โดยถือตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

1 โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา 21,390 
 
  

2 การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงฟ้อน - 
 
  

 
7.นโยบายด้านการท่องเท่ียว กีฬา ดนตรี 

 
 ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลศรีวิชัยขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนา
เทศบาลตำบลศรีวิชัยให้มีศักยภาพ นำไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

1 โครงการวันลอยกระทง 40,000 
 
  

 
 
นายสงัด  ชัยแสน ตามที่ท่านนายกได้กล่าวแถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
ประธานสภาฯ ต่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื ่องเสนอแนะเพิ ่มเติมใน
 ประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 4.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  
 การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
    เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ  
ข้อ 14 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

     ในการนี้ กระผมนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ขอกล่าว
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) 

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
         ๑.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่

กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
เทศบาลตำบลศรีวิชัยที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบล
ศรีวิชัยซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดลำพูน แผนยุทธศาสตร์อำเภอลี้ และแผนชุมชนตำบล
ศรีวิชัย 

         1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัยมีรายละเอียดดังนี้ 
     ๑.วิสัยทัศน์(Vision) 
       เทศบาลตำบลศรีวิชัยได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า เทศบาล
ตำบลศรีวิชัยเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธ วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบล้านนา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 
คาดว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที ่สงบสุข น่าอยู ่ และมีฐานะความเป็นอยู ่ที ่ดี  
และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์  ดังนี ้

 “พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งมั่นการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” 

     ๒.ยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  พันธกิจ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้

มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

 
 
 



๑๙ 
 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

  พันธกิจ ๒  การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพส่งเสริมและพัฒนาผู ้สูงอายุ ผู้พิการ  
เด็กและเยาวชนในท้องถิ ่นให้มีคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยที ่ดี สนับสนุนพัฒนา
ประชาธิปไตย มีศักยภาพผู้นำมีความสงบเรียบร้อยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

      ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 
   พันธกิจ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาดารเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิม่

ผลผลิตการยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจำหน่าย และการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  พันธกิจ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน 

       ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
  พันธกิจ ๕ การสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู ้และยกระดับการจัดการศึกษา  

ทุกระบบและการเล่นกีฬาของประชาชนในเขตเทศบาลให้เพิ่มสูงขึ้นและทั่วถึงอย่าง 
มีคุณภาพ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  พันธกิจ ๖ ส่งเสริมทางด้านศาสนา การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาสาธารณสุข 
  พันธกิจ ๗   การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการขั ้นพื ้นฐานและการ

สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
  พันธกิจ ๘  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการจัดการท้องถ่ิน 

มีธรรมาภิบาลจัดโครงสรา้งองค์กรให้ทำงานอย่างมีประสทิธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕(เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน    (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 

ยุทธศาสตร์   แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

๑.พัฒนาด้านโครงการ
สร้างพื้นฐาน 
 

๑.แผนงานเคหะและชุมชน ๘๗ ๑๙,๔๒๓,๕๐๐ ๑๔ ๑,๔๑๒,๓๒๑.๐๐ 

๒.พัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ส้งคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑.แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
๒.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๓.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
๔.แผนงานงบกลาง 

๒๓ ๒๓,๔๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๑,๐๐๐.๐๐ 

๓.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 
 

๑.แผนงานการเกษตร 
๒.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๔.พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 
๒.แผนงานการเกษตร 

๔ ๑๕๕,๐๐๐ ๐ ๐ 

๕.พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา และนันทนาการ 
 

๑.แผนงานการศึกษา ๓๑ ๖,๓๖๕,๕๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๖.พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

๑๖ ๙๖๐,๐๐๐ ๒ ๓๓,๘๙๐.๐๐ 

๗.พัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

๑.แผนงานสาธารณสุข ๑๖ ๑,๐๔๕,๐๐๐ ๓ ๑๗๙,๓๙๐.๐๐ 

๘.พัฒนาด้านการเมือง
บริหาร 
 

๑.แผนงานบริหารทั่วไป ๑๒ ๓,๕๔๔,๖๐๐ ๔ ๓๒๙,๘๑๕ 

รวม ๑๘๔ ๕๖,๙๑๓,๖๐๐ ๒๗ ๒,๐๔๖,๔๑๖.๐๐ 

 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 ข้อเสนอแนะในการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

          เพื ่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีว ิชัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕63–กันยายน ๒๕๖4) 
เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่ง
การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นดังกล่าว  เทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงได้
ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าว
มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั ้งนี้  ซึ ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุง
เพื่อให้มีประสิทธ์ิภาพและประสิทธ์ิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

    1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เสนอให้มีการประชุม  
ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้งต่อปี และให้เสนอรูปเล่มก่อนการประชุมเพื่อจะได้มี
ความเข้าใจก่อนการประชุม 

    2. การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผล
การวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

    3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินควรเห็นความสำคัญ   ในการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา  ความต้องการ  
ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

    4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการ
ทำโครงการโครงสรา้งพื้นฐานทีใ่ช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะ
ทำให้สิ ้นปีงบประมาณเทศบาลตำบล ศรีวิชัยจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการ
ดำเนินงาน  เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความ
ต้องการสูงสุดของประชาชน   

    5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงใน
การอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษา
ระบบการบริหารจัดการที ่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา ตรวจสอบเพื ่อให้เก ิดความโปร่งใสส่งเสร ิมการพัฒนากลุ ่มอาชีพ  
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการที ่ม ีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน และมุ ่งส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
 
 
 
 



๒๒ 
 

นายสงัด  ชัยแสน ตามที่ท่านนายกได้กล่าวแถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
ประธานสภาฯ ต่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื ่องเสนอแนะเพิ ่มเติมใน
 ประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
มติท่ีประชุม ท่ีรับทราบ 
นายสงัด  ชัยแสน  กระผมขอแจ้งเพิ ่มเติมเร ื ่องคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ ท้องถิ ่น สืบเนื ่องสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา
 เทศบาล จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ ่น (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 แต่เนื ่องจากมีคณะกรรมการหนึ่งท่าน 
 พ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อให้การติดตามและประเมินผล
 แผนเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงจำเป็นต้องดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ แต่ทั้งนี้ต้องรอการประกาศรับรองผลการเลอืกตั้งสมาชิก
 สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 2 เพื่อให้จำนวนสมาชิก
 ครบ 12 ท่านครับ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
 กระผมได้เข้ามาบริหารงานในช่วงเวลาสั ้นๆ ในปีงบประมาณ 2564 ในไตรมาส

สุดท้ายและบริหารงานปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสแรกได้เพียงสองเดือน และขอ
อนุญาตกล่าวถึงการบริหารรายจ่ายงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ประมาณการไว้ จำนวน  59,765,700 บาท  
ซึ่งเป็นการจัดทำตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินสมัยที่แล้ว ครั้งที่ท่านสุรพล ดวงจิต 
ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ และกระผมเข้ามาบริหารงานต่อโดยดำเนินการตาม
นโยบายทั้งโครงสร้างพื้นฐาน โครงการของ สสส. โครงการของ สปสช. และอื่น ๆ จน
ครบ นำเรียนท่านประธานสภาครับ 

นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขออนุญาตชี ้แจง เรื ่องกระบวนการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น ฝ่ายบริหารดำเนินการจัดทำแล้วนำเข้าสู่วาระ
การประชุมเพื่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2564 
ใกล้เคียงกับรายจ่าย เพียงแต่ดำเนินการจัดเก็บภาษีตามนโยบายของรัฐจึงทำให้รายได้
ไม่ตรงตามประมาณการในเทศบัญญัติ ในส่วนการบริหารจัดการโครงการต่างๆ  
เป็นอำนาจหน้าที ่ของฝ่ายบริหารครับ และในการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้ทำเอกสารแบบรูปเล่มมอบให้สมาชิกด้วยครับ 
เพื่อจะได้นำไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการทำงานต่อไปครับ 

 
 
  



๒๓ 
 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิ เชิญครบั  
ประธานสภาฯ     
นายประเทือง ธิบดี เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 สอบถามเรื ่องการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านปาง  เพราะอีกไม่กี่เดือน 

ก็จะถึงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาการจัดงานสรงน้ำพระธาตุ และอยากให้ทางฝ่าย
บริหารทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดงาน เส้นทางไปวัดบ้านปาง และ
ทำป้ายบอกทางไปวัดเพราะป้ายเดิมไม่ชัดเจน ขอบคุณครับ 

นายสงัด ชัยแสน เรียนเชิญท่านายกฯช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านปางและอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้ต้ังไว้ใน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว และกระผม 
 จะดำเนินการจัดงานและดำเนินการตามที่ท่านสมาชิกเสนอมาครับ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่ได้รับฟังการแถลงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

1) ขอขอบคุณท่านนายกฯที่ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาตำบลศรีวิชัย แม้จะเป็นเพียงช่วง
ระยะเวลาเพียงสั้นๆ ก็ได้รับคำชมเชยจากประชาชนในด้านการพัฒนาที่เป็น
รูปธรรม กระผมในนามตัวแทนประชาชน ก็ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกทุกท่าน
ที่ร่วมกันพัฒนาตำบลศรีวิชัยให้ก้าวหน้าครับ และในส่วนเรื่องการร้องทุกข์ของ
ราษฎรนั้น ทางฝ่ายบริหารกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ครับ  

2) เร ื ่องไฟฟ้าส ่องสว่าง ขอแจ้งพี ่น ้องชาวบ้านร ับทราบตอนนี ้กองช่างกำลัง 
เร่งดำเนินการให้ครับ และหากมีการแจ้งเรื ่องเพิ่มเติมหรือมีการสำรวจพื้นที่
เพิ่มเติมขอให้กองช่างแจ้งสมาชิกร่วมสำรวจด้วยครับ และมีบางจุดกิ่งไม้หักโค่น
พาดเสาไฟหรือหลอดไฟหรือมีกิ่งไม้บดบังแสงสว่าง ขอให้มีการประชาสัมพันธ์
ร่วมกันรณรงค์พัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยครับ 

3) เรื่องการออกเสียงลงมติ มีสมาชิกบางท่านงดออกเสียงตลอด เพราะเหตุใดครับ  
ในการประชุมครั ้งต่อไปคงต้องให้ช้ีแจงเหตุผลในการงดออกเสียงด้วยครับ 
เรียนท่านประธานสภาฯ หากมีการออกเสียงลงมติขอให้ประธานสภาฯ แจ้งรายช่ือ
สมาชิกและจำนวนสมาชิกที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียงด้วยครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้นำเสนอครับ กระผมจะนำไปปรับใช้ครับ  
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 

1) เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่างกำลังเร่งดำเนินการให้ครับ แต่เนื่องด้วยตอนนี้งาน
ของกองช่างค่อนข้างเยอะ เนื่องจากต้องจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน



๒๔ 
 

งบประมาณในปี 2566  กระผมพยายามบริหารงานให้ครอบคลุมทั ่วถึง  
ตามนโยบายครับ 

 
2) เรื่องสถานที่กำจัดขยะ ตามที่ได้หารือในคราวประชุมครั้งที่แล้ว และที่ประชุมสภา

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ดำเนินการจัดหาสถานที่  
เพื่อกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กระผมได้มอบหมายให้รองนายกฯสำรวจพื้นที่ที่
เหมาะสมในการจัดทำสถานที่กำจัดขยะ เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ ่มมากข้ึน 
ในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชนครับ 
และขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมสำรวจพื้นที่ครับ 

3) ตามที่สมาชิกสภา เขต 2 และกองช่างได้ทำการสำรวจพื้นที่ เขต 2 นั้น  ช่างได้
จ ัดทำเอกสารประมาณการเสนอมายังกระผมเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว เป ็นเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 680,731 บาท จำนวนทั้งหมด 6 โครงการ พื้นที่ 6 หมู่บ้าน 
คือ หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 8, หมู่ 9 และหมู่ 13 ซึ่งจะดำเนินการโดยการจ่าย
ขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ครับ 

        กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ชมเชย และขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ มี
ความห่วงใยเรื่องการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านปาง และต้องขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านและเจ้าหน้าที่กองช่างทุกคนที่ได้ร่วมกันสำรวจและได้ดูแลแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของราษฎรครับ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอเพิ่มเติมโครงการซ่อมแซมถนนของหมู่ 6 เส้นแก่งจาว สืบเนื่องจากการ

ประชุมครั้งที่แล้วมีการเสนอญัตติโครงการซ่อมแซมถนน เขต 1 มีเพียง 2 หมู่บ้าน  
คือ หมู่ 5 และหมู่ 7 และที่ประชุมสภาได้มีการหารือกันในการประชุมว่าถนนหมู่ 6 
เส้นแก่งจาว ควรได้รับการดูแลแก้ไข ช่างได้ทำการสำรวจแล้ว ดังนั้นกระผมขอเสนอ 
ให้เพิ่มเติมโครงการซ่อมแซมถนนของหมู่ 6 เส้นแก่งจาวด้วยครับ และฝ่ายบริหาร
สามารถเสนอญัตติต่อท่านประธานสภาฯเพื่อพิจารณาเปิดประชุมสภาครั้งต่อไปครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
 ด้วยเหตุผลและความจำเป็นตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวมาทั้งหมด กระผมเห็นด้วยครับ 

เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจริงครับ และกระผมจะเร่งดำเนินการจัดทำ
ญัตติเสนอต่อท่านประธานสภาฯเพื่อพิจารณาเปิดประชุมครั้งต่อไปครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เขต 1  เส้นแก่งจาว หมู่ 6 ใช้เวลาประมาณการ 
ประธานสภาฯ กี่วัน จึงแล้วเสร็จครับ 
นายวสันต์  ทะกาวิน เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา เส้นแก่งจาว หมู ่ 6 กระผมจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์หน้าครับ  
(รก. ผอ.กองช่าง) 
นายสงัด  ชยัแสน เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงเรือ่งการนัดประชุมภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ครับ 
ประธานสภาฯ    



๒๕ 
 

 
 
  
ว่าท่ี ร.ต. กมล อินแฝง เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 ข้อ 38 การยื่นญัตติการจ่ายขาดเงินสะสม ต้องยื่นต่อประธานสภาล่วงหน้าก่อนวัน
 ประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน ครับ 
นายสงัด  ชัยแสน ขอเชิญสมาชิกเสนอนัดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ประธานสภาฯ             ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ครับ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเสนอวันประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ครั ้งที ่ 3 

ประจำปี 2564 วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
 ขออนุญาตช้ีแจงครับ วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 มีการให้บริการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด-19  กระผมเสนอให้เป็นวันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 
นายสงัด  ชัยแสน กระผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 
ประธานสภาฯ              2564 ในวันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  
มติท่ีประชุม  มติท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบวันเวลาและสถานท่ีนัดประชุมตามท่ีเสนอ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิ เชิญครบั  
ประธานสภา  
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เจ ้าของที ่ด ินสปก. คุณอนงค์ พงษ์ตุ ้ย ได้มอบที ่ด ินให้หมู ่ 6 ทำโครงการเจาะ 
 บ่อบาดาลและก่อสร้างหอเก็บน้ำสูงสอบถามท่านสุรพล ดวงจิต ในฐานะที่เคยดำรง
 ตำแหน่งประธานสภาฯว่าโครงการนี้ดำเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้วครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ที่ดินดังกล่าวต้องโอนมอบให้เทศบาลเป็นผู ้ดูแล โดยได้ดำเนินการประสานไปยัง
 สำนักงานปฏิรูปที่ดินฯหลายปีที่ผ่านมา และกระผมได้ติดตามเรื่องและสมาชิกทุกท่าน
 ร่วมผลักดันมาโดยตลอด มีการแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม เราได้ส่งเอกสารให้แล้วแต่ช่าง
 สำนักงานปฏิรูปที่ดินฯทำเอกสารหาย จึงต้องทำเอกสารเพิ่มเติมไปอีกครัง้ จึงทำให้เกิด
 ความล่าช้า ไม่สามารถบรรจุในวาระการประชุมในครั ้งนั ้นได้ทัน เบื ้องต้นยังไม่มี     
 การติดต่อกลับมาจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินฯครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
  การขออนุญาตที่ดินเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ นั้น เทศบาลได้ทำหนังสือขอผ่อนผันการ
 ใช้ประโยชน์พื้นที ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน และได้มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมและแก้ไข
 ให้ถูกต้องจำนวนร้อยกว่าเรื่องทั้งตำบลครับ บางเรื่องต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ช่างกำลังเร่งดำเนินการในส่วนนี้ครับ และกระผม
 ได้รับแจ้งว่าในวันนี้ ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยและหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 



๒๖ 
 

 จะเข้าร ่วมประชุมคณะกรรมการปฏิร ูปที ่ด ินจ ังหวัดลำพูน คร ั ้งท ี ่  2/2564  
 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ประเด็นเรื่องการขอ
 อนุญาตใช้ที่ดิน เพื่อกิจการสาธารณูปโภค ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการ 
 เจาะบ่อบาดาลและก่อสร ้างหอเก็บน้ำส ูง  บ ้านแม ่ป ้อก หม ู ่  6 มต ิที่ประชุม 
 เป็นอย่างไรกระผมจะแจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไปครับ 
 
 
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 1) แจ้งเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร บ้านปาง หมู่ 1 เนื่องจากน้ำประปาจาก 
 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปาง น้ำขุ่นมากจนเป็นสีน้ำตาลแดง และไม่สะอาด ไม่สามารถนำมา
 อุปโภคไดค้รับ 
 2) เรื่องการซ่อมแซมถนน เขต 2 มีเพียง 6 หมู่บ้าน ของหมู่ 4 ตกหล่น ตามที่ได้ทำ
 การสำรวจไปแล้วนั้น ตั้งแต่เส้นทางอ่างห้วยทรายขาว ห้วยช้าง ไปจนถึงแม่ป้อกใน  
 กระผมขอเพิ่มเติมโครงการของหมู่ 4 ด้วยครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
 เรื ่องปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร บ้านปาง หมู ่ 1  กระผมได้มอบหมายให้ 
 ท่านที่ปรึกษาประสานงานในการดำเนินการแก้ไข เชิญท่านที่ปรึกษาช้ีแจงครับ 
นายผ่อน ทะนุชิด กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่านครับ เบื้องต้นผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านได้
 ประชุมหารือเพื ่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ข้อสรุปว่า ทางหมู ่บ้านจะจัดทำ
 โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางเทศบาลในการจัดซื้อหม้อมิเตอร์
 ไฟฟ้า เพื่อใช้งานร่วมกับบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณบ้านครูบาเจ้าศรีวิชัย  
 เนื่องจากน้ำตรงนี้เป็นน้ำสะอาดสามารถอุปโภคและบริโภคได้  แต่เมื่อถึงช่วงเวลาบ่าย
 สามโมง ต้นไม้จะบดบังแสงแดดทำให้กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้อง
 จัดซื้อหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ตามที่ท่านทีป่รึกษาได้ช้ีแจงนั้น เป็นทีร่ับทราบว่าขณะนี้ผู้นำหมู่บ้านกำลงัดำเนินการ
ประธานสภาฯ   จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปญัหาดังกล่าวครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีรับทราบ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิ เชิญครบั  
ประธานสภาฯ   (-ไม่มี-) 
 กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ที่มาประชุมในวันน้ี ทำให้การประชุมในคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี กระผมขอปิดการประชุม 
 ขอบคุณครับ 
ปิดประชมุเวลา   12.00  น. 
 
         

ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

          ว่าที่ ร.ต.   กมล   อินแฝง    



๒๗ 
 

     
 

            (ลงช่ือ)           สงัด    ชัยแสน         
(นายสงัด  ชัยแสน) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

(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…27 ธันวาคม 2564……  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


