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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

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

ผู้มาประชมุ :       จำนวน  13  คน 

1. นายสงัด           ชัยแสน   ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2. นายนิชสัน         เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
3. นายสุรพล        ดวงจิต   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
4. นายตรีอนันต์     ขัดสาร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
5. นายสีคำ         พ่อแจ้   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
6. นายสุพจน์       ตันฮ้อ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
7. ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
8. นายพุทธิ            นะมา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
9. นายสุพจน์          ตาสุยะ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
10. นายธนา           คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
11. นายประเทือง      ธิบด ี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
12. นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
13. นางสุรรีัตน์   รุ่งเรือง   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน   -   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน  58   คน 
 

1. นายวิเชียร        วิชาเถิน   นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
2. นางสุทธินี       ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
3. นายปาลีวัฒน์     เมายศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
4. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ   เนตรผาบ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
5. นายสมนึก  แก้วประเทศ  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
6. นายมานัส       เมธา   กำนันตำบลศรีวิชัย 
7. นายเดช  ปันทา   ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 1 
8. นายวรเทพ  เทพวงค์   ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 2 
9. นายอนุสรณ์    เตจะสังข์  ผู้ใหญบ่้าน หมู ่3 
10. นายคุณากร     จันตา   ผู้ใหญบ่้าน หมู ่4 
11. นายวิสันต์      หล้าแก้ว   ผู้ใหญบ่้าน หมู ่5 
12. นายเสนห่์     แจ่มจำรัส  ผู้ใหญบ่้าน หมู ่7 
13. นายประสิทธ์ิ   สุยา   ผู้ใหญบ่้าน หมู ่8 
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14. นายวิชาญ      อุดทา   ผู้ใหญบ่้าน หมู ่9 
15. นายพิศิษฐ์     รัตนพรหม  ผู้ใหญบ่้าน หมู ่11 
16. นายสุทัศน์      เรือนอินทร ์  ผู้ใหญบ่้าน หมู ่13 
17. นางสาวอรชร   แสนยอง   ผู้อำนวยการคลัง 
18. นายประยทุธ เงาสอ่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
19. นางสาวพริม้เพรา  วรรณภิละ  หัวหน้าสำนักปลัด 
20. ว่าที่ร้อยตรี กมล   อินแฝง   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
21. นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
22. นายไพรัตน์      ธนันชัย   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 
23. นายวสันต์        ทะกาวิน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
24. นางสาวศิริพร   รังสิยารมณ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
25. นางสาวนุชพิชา ศรีไทย   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
26. นางปราณี             สิทธิยะ   นักวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการ 
27. นางสาวเพียงขวัญ    ต๊ะยานะ   นักวิชาการคลังชำนาญการ 
28. นางสาวสริิรัตน์       กันตุ่น   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
29. สิบโทปิยะ         เปียงนอ้ย   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
30. นางสาวรัชณีย์      กองแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
31. นางสาวกรรณิการ ์ วงค์จันต๊ิบ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
32. นายภูเบศร์      บุญมา   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัตกิาร 
33. นายจิรสัย์             ญาณะพันธ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
34. นายธนาธิป  อุต๊ะมา   เจ้าพนักงานพฒันาชุมชนชำนาญงาน 
35. นางสุธินันท์           แสนหมื่นแก้ว   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
36. นางสาวน้ำทิพย ์ สิทธิมา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
37. ว่าที่ร้อยตรสีิรเดช   สิทธิเดช   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
38. นางสาวอกนิษฐ ์ ตุ้ยแพร ่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
39. นายศุภกิจ  ยอดมูลด ี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
40. นายดวงด ี  พรหมปะละ  พนักงานจ้างตามภารกจิ 
41. นางสาวศุภาพิชญ์ ชัยห้วยห้า   พนักงานจ้างตามภารกจิ 
42. นางศิวนาถ  นันตา   พนักงานจ้างตามภารกจิ 
43. นายทวีชัย  ชาวยา   พนักงานจ้างตามภารกจิ 
44. นางสาวอภิชญา      แก้วอ้าย   พนักงานจ้างตามภารกจิ 
45. นายมานพ             โกเสนตอ  พนักงานจ้างตามภารกจิ 
46. นายกฤษฐฎา รัตนเมฆิณษ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
47. นางสาวสุดารัตน์ ชัยพูน   พนักงานจ้างทั่วไป 
48. นางสาวศยามล       ฟองสุยะ   พนักงานจ้างทั่วไป 
49. นางสาวกวินทรา      สิงห์เส   พนักงานจ้างทั่วไป 
50. นางสาวมารสิา    จันทราช   พนักงานจ้างทั่วไป 
51. นางสาวณัฏฐา     ใจมุด   พนักงานจ้างทั่วไป 
52. นายนครินทร์    หม่องคำ   พนักงานจ้างทั่วไป 
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53. นางสาววิราตร ี ยอดแก้ว  พนักงานจ้างทั่วไป 
54. นายชวกร  วรรณภิละ  พนักงานจ้างทั่วไป 
55. นางสาวอารียา สมบญุโสด  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
56. นางสาวนิธิพิชญ์      พรหมอนันต ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
57. นายชัยเดช  นิลโขง   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
58. นายสุรินทร ์ โกสุโท   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เปิดประชุมเวลา   09.30 น. 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ   วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  
 พ.ศ.2564 ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธาน 
 สภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯค่ะ  
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
 เรื่องที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราทกุวันน้ี คือเรื่องการแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งวันน้ีอำเภอลี้ มีผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มอีก 1 ราย 

และตอนน้ีทางจังหวัดลำพูน รณรงค์และเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ฉีดวัคซีน
เพื่อป้องกันเช้ือไวรัสโควิด-19 ซึ่งประชาชนบางท่านก็มีความกังวลในเรื่องผลข้างเคียง

ชองการฉีดวัคซีน กระผมขอฝากผู้นำหมู่บ้านและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความปลอดภัย และความเช่ือมั่นในการฉีดวัคซีนโควิด 19  

แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลศรวิชัยด้วยครับ 
มตท่ีิประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
 ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม่ครับ 
นางสุทธินี    ยะบุญทา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ดิฉันขอแก้ไขข้อความในรายงานการ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมค่ะ  
 หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 14  
 ข้อความเดิม ระเบียบวาระที่  4 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 แก้ไขเป็น ระเบียบวาระที่ 4     4.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรวิีชัย  
 หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 18  
 ข้อความเดิม ระเบียบวาระที่  4 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
 เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 แก้ไขเป็น  4.2 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
 ศรีวิชัย 
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นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื ่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลง จึงขอมติที ่ประชุมเห็นชอบ  
 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 
 พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครั ้งแรก  

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ญัตตแิถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
นายสงัด ชัยแสน  เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน 
ประธานสภาฯ ได้ประกาศผลและรับรองผลการเลือกตั ้งผู ้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถ่ิน
 จังหวัดลำพูน แล้วนั้น ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ 
 ให้ประธานสภาเทศบาลเรยีกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรแีถลงนโยบาย
 ต่อสภาเทศบาล ในวันนี้กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้ม ีการ
 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ แถลงนโยบาย 
 ต่อสภาเทศบาล ลำดับต่อไป เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยกล่าวคำแถลง
 นโยบายฯ เชิญครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน  

  ตามที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวชัิย  
 เม ื ่อวันอาทิตย์ ที่  ๒๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และจากประกาศผลการเลือกตั้ง
 นายกเทศมนตรี ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้กรุณามอบความ
 ไว้วางใจให้  กระผม นายวิเชียร วิชาเถิน  เป ็นผู ้บริหารงานเทศบาลในตำแหน่ง
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย นั้น 
  เพื่อให้การบริหารราชการในอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย        
 ได้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนตำบล  
 ศรีวิชัย และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
 จนถึง (ฉบับที่ ๑๔)    พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ความว่า “ก่อนที่นายกเทศมนตรี
 เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรี
 แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั ้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
 ประกาศผลการเล ือกต ั ้งนายกเทศมนตรี  และการประชุมเพ ื ่อแถลงนโยบาย 
 ของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบาย 
 เป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่ มาประชุมด้วย 
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  กระผมนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย จึงขอแถลงนโยบาย
 ต่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้  

  การบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  โดยกระผม  นายวิเชียร วิชาเถิน          
 ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  ช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับแตวั่นเลือกตั้ง
 เป็นต้นไป กระผมจะบริหารงานโดยยึดหลักการ   

 “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา เดินทางสายกลาง  เข้าใจ๋ เข้าถึง การพัฒนา ติดตาม 
 ประสานโครงการ ประสานงานทุกฝ่าย”   

  มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านจิตใจควบคู่การพัฒนา ด้านถาวรวัตถุแบบตามรอย 
ครูบาศรีวิชัย  เพื่อผลักดันสร้างแหล่งเมืองครูบา และเพื่อสร้างความมั่นคงแบบยั่งยืน
แบบตามรอยพ่อ ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ทิศทางการพัฒนาจะยึดความ
ต้องการประชาชนเป ็นศ ูนย ์กลางของการพ ัฒนาภายใต ้หล ักธรรมาภิบาล   
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส ่วนร ่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลทั ้งใน   
ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา  ประชาชน
จะมีส ่วนร ่วมในการบริหารงานโครงการต่างๆ   และผลลัพธ์ประชาชนจะต้อง   
เป็นผู ้ได้ร ับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการนั ้นๆ  ภายใต้หลักการ  
“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา”  “แบบน้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี”  “ทุกเรื่อง ทุกปัญหา 
ต้องได้รับการดูแล”   

  กระผมจะปรับระบบบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ไปสู่แนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพปราศจาก
การทุจริตบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมซึ่งมุ่งเน้นการบริหารงานแบบ 
CEO  (chief executive officer) คือ 

(๑) มีหลกัการ มีความรับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได้ 
(๒) มีความโปรง่ใส เปิดเผย ตรวจสอบได ้รบัรู้ได้ในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ 
(๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการ ร่วมตรวจสอบฝ่ายบรหิาร ร่วมจัดการ

   สังคมในลักษณะประชาสงัคม  
(๔) สมาชิกในสงัคม เคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ของตนเอง เคารพ 

   กฎระเบียบของสงัคม 
(๕) ให้มีคณะที่ปรึกษาด้านต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสว่นรวม 
 นอกจากนี้ การบริหารงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย กระผมมุ่งเน้นให้ความสำคัญ
กับการทำงานเชิงบูรณาการ ในการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทุกระดับ จะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทางการบริหาร  เพื่อฐานรากของ
สังคมในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ให้มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบ
วินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีชีวิตที่ดี มีความสุข   
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ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ซึ่งบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และคิดนอก
กรอบ นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชน  

กระผมจะบร ิหารงานเทศบาลตำบลศร ีว ิช ัยด ้วยความซ ื ่ อส ัตย ์ส ุจริต   
ตามนโยบายที่ได้หาเสียงกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ในคราวการเลือกตัง้
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย ดังนี ้

๑. นโยบายด้านการบริหารงาน ประชาชนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการติดต่องานกับเทศบาล             
การปฏิบัติงานของเทศบาลจะต้องเป็นความร่วมมือสามฝ่ายที่เท่าเทียมกันระหว่าง
ประชาชน    ฝ่ายการเมือง และ ฝ่ายประจำ ประชาชนจะได้รับการเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพที่กฎหมายคุ้มครองไว้ การบริหารงานบุคคลจะอาศัยระบบคุณธรรมที่ยึดหลัก
ความรู ้ความสามารถที่แท้จริง เพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ใหม่ 

2. นโยบายด้านการเกษตร ปรับกระบวนการจัดการผลิตผลทางการเกษตร
ให้เป็นสากลและมาตรฐานทางการเกษตร “คุณภาพต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำแบบ
ครบวงจร”       ติดตามการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรให้ม ีการรวมกลุ่ม  
เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคาผลิตผลทางการเกษตร ขยายถนนเพื่อการเกษตร 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร พลังงานทดแทนและ  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 
ซ่อมแซมระบบเหมืองฝาย ยกระดับเครือข่ายสภาเหมืองฝายแม่ตืนศรีวิชัยให้เข้มแข็ง 
กองทุนเหมืองฝาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และเชิงประเพณี วัฒนธรรม 

3. นโยบายด้านการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล ็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย จะต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้านทั้งภายใน
องค์กรและบริการประชาชน  สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชน  

4. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จะจัดตั้ง
หรือส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยประจำชุมชน จะจัดให้มีแสงสว่าง 
จัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายนํ้า 
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และระบบท่อส่งนํ ้าประปา และทุกทางแยกจะจัดให้มีหรือปรับปรุงระบบ

สัญญาณไฟจราจรพร้อมระบบกล้องวงจรปิดที่สมบูรณ์    เพื่ออำนวยความสะดวก
ปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและผู้สัญจร 

5. นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน การบริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่คนชราและคนพิการ ที่ไม่สามารถไปถอนเงินที่ธนาคารได้  โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ไป
บริการจ่ายเงินที ่หมู ่บ้าน   จ ัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย  
การร่วมมือภาคีเครือข่ายกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสานงานกับกระทรวง
สาธารณสุขในการบริการแก่ประชาชน  จัดให้ม ีรถพยาบาลฉุกเฉ ินให้บร ิการ 
แก่ประชาชน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  

  6. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น จะจัดและ
ยกระดับงานเทศบาลและประเพณีของท้องถิ่นสู่งานระดับนานาชาติ   จะดำเนินขอ
อนุม ัต ิต ั ้ งงบประมาณ เพ ื ่ออ ุดหนุนงานบ ุญและประเพณีของตำบลศร ีวิชัย  
จะอุดหนุนงบประมาณการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และงานทางศาสนาทุกศาสนา โดยถือ
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

  7. นโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา ดนตรี  โดยผลักดันตั้งกองทุนส่งเสริม      
เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในทุกมิติ 

จะเห็นได้ว่า ทุกนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย ในการดำรง
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยของกระผม ล้วนเป็นประโยชน์สุขของท้องถ่ิน
เทศบาลตำบลศรีวิชัยกระผมจะบูรณาการร่วมกับฝ่ายสภา ฝ่ายราชการ และประชาชน
ทุกภาคส่วน  

กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังคำแถลงนโยบายการบริหารงาน
เทศบาลตำบลศรีวิชัยของกระผมในครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้กระผม นายวิเชียร วิชาเถิน  
ในการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย กระผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า กระผม
จะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวัง ในการตัดสินใจ  ครั้งสำคัญครั้งนี้ของทุกท่าน ขอบพระคุณ
ครับ 

นายสงัด ชัยแสน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้แถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ ศรีวิชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
 4.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8  

นายสงัด ชัยแสน เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงครับ  
ประธานสภาฯ  
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ     
เลขานุการสภาฯ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 3 คน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

จำนวน 3 คน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
(๑) ผู้บริหารท้องถ่ิน     ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันทุกคน    กรรมการ  
(๓) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน    กรรมการ  
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน    กรรมการ  
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ  
ที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน     กรรมการ  
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก  
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน      กรรมการ  
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            กรรมการและเลขานุการ  
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน         ผู้ช่วยเลขานุการ  

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน โดยพิจารณาจาก  
 (ก) อำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่  
มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การผังเมือง  
 (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจ  
 (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น ดำเนินการ
ในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัด  
 (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินที่แถลงต่อสภาท้องถ่ิน  
 (ฉ) แผนพัฒนาหมู ่บ ้านหรือแผนชุมชน  ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คำนึงถึง สถานะทางการคลังของ
ท้องถ่ิน และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการ พิจารณาด้วย  



๙ 

 

(๒)  ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไข  
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินให้
องค์การบริหารสว่นจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารสว่นตำบล เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั ้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพ ของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเอง
ได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น แต่หากเกิน ศักยภาพของเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มี กฎหมาย
จัดต้ัง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจไุว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบรหิารส่วน
จังหวัดตาม อำนาจหน้าที่  
(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินและร่างแผนการดำเนินงาน  
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(2) 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ 
เห็นสมควร  
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความ
ต้องการของ ประชาชนในท้องถ่ินและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบใน
การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 

นายสงัด ชัยแสน ลำดับต่อไปเป็นการเสนอชื ่อบุคคลเพื ่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
ประธานสภาฯ จำนวน 3 คน เชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 
 ครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมนายนิชสัน  เดชะอุป  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 เสนอ   นายสุรพล  ดวงจิต  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน คนที่ 1 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
นายพุทธิ  นะมา  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายพุทธิ  นะมา  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 1 
นายสุพจน์ ตาสุยะ  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสุพจน์ ตาสุยะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 2 
นายสงัด ชัยแสน ต่อไปเป็นการเสนอช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
ประธานสภาฯ คนที่ 2 เชิญครับ 
นายสีคำ  พ่อแจ้  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสีคำ  พ่อแจ้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 -เสนอ   นายตรีอนันต์ ขัดสาร เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน คนที่ 2 
 



๑๐ 

 

นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
ว่าท่ีรต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช    เรียนประธานสภาฯ ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 1 
นายธนา  คำเจริญ  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายธนา  คำเจริญ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 2 
นายสงัด ชัยแสน ต่อไปเป็นการเสนอช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
ประธานสภาฯ คนที่ 3 เชิญครับ 
นายตรีอนันต์  ขัดสาร เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายตรีอนันต์  ขัดสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เสนอ  ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

คนที่ 3 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสีคำ  พ่อแจ้  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสีคำ  พ่อแจ้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 1 
นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ    เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสถิตย์ธนากร เมืองคำ    
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 2 
นายสงัด ชัยแสน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการเสนอช่ือ ณ บัดน้ี  
   บัดน้ี กระผมขอรายงานการเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ผู้ที่ได้รับเลือก มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
1. นายสุรพล               ดวงจิต          คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
2. นายตรีอนันต์        ขัดสาร   คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
3. ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช    คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์  

 4.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561ข้อ 28 

นายสงัด ชัยแสน เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงครับ  
ประธานสภาฯ  
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ     
เลขานุการสภาฯ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการติดตาม
 และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28  



๑๑ 

 

 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ท้องถ่ิน 
 ประกอบด้วย  
 (๑) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน  
 (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
 (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
 (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที ่ประธานคณะกรรมการ  
 และกรรมการอีกหนึ่ง คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอำนาจหน้าที่ดังนี้  
 (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
 (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนา
 ท้องถ ิ ่นต ่อผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่น เพ ื ่อให ้ผ ู ้บร ิหารท้องถ ิ ่นเสนอต่อสภาท ้องถ่ิน  
 และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพร้อมทั ้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
 รายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
 กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
นายสงัด ชัยแสน  ลำดับต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประธานสภาฯ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจำนวน 3 คน เช ิญเสนอชื ่อบ ุคคลเพ ื ่อค ัดเล ือ ก
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน คนที่ 1 ครับ 
นายพุทธิ  นะมา  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายพุทธิ  นะมา  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 เสนอ นายนิชสัน เดชะอุป  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน คนที่ 1 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
นายประเทือง ธิบดี  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายประเทือง ธิบดี  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 1 
นายสุพจน์ ตาสุยะ  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสุพจน์ ตาสุยะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 2 
นายสงัด ชัยแสน ต่อไปเป็นการเสนอชื ่อบุคคลเพื ่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาฯ แผนพัฒนาท้องถ่ิน คนที่ 2 เชิญครับ 
 



๑๒ 

 

 
 
ว่าท่ีรต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช    เรียนประธานสภาฯ ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 เสนอ   นายสีคำ  พ่อแจ้  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

คนที่ 2 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
นายตรีอนันต์  ขัดสาร เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายตรีอนันต์  ขัดสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 1 
นายธนา  คำเจริญ  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายธนา  คำเจริญ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 2 
นายสงัด ชัยแสน ต่อไปเป็นการเสนอชื ่อบุคคลเพื ่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาฯ แผนพัฒนาท้องถ่ิน คนที่ 3 เชิญครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายนิชสัน  เดชะอุป  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 เสนอ นายสุพจน์ ตาสุยะ  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน คนที่ 3 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
นายพุทธิ  นะมา  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายพุทธิ  นะมา  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 1 
นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ    เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสถิตย์ธนากร เมืองคำ    
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 -เป็นผู้รับรอง คนที่ 2 
นายสงัด ชัยแสน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื ่อบุคคลเพื ่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประธานสภาฯ ประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินอีกหรอืไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการเสนอช่ือ ณ บัดน้ี  
   บัดนี้ กระผมขอรายงานการเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ผู้ที่ได้รับเลือก มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
1. นายนิชสัน   เดชะอุป    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2. นายสีคำ     พ่อแจ้       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3. นายสุพจน์   ตาสุยะ     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์  
 
 
 
 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
 5.1 ระเบียบการแต่งกาย 
นายสงัด ชัยแสน สภาแห่งนี้เป็นสถานที่อันทรงเกียรติ กระผมในฐานะประธานสภาฯ ขอกำหนดระเบียบ  
ประธานสภาฯ การแต่งกายในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ ให้สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วม
 ประชุมแต่งเครื่องแบบกากีแขนยาว รองเท้าคัชชูสีดำ ในการประชุมสภานอกรอบ  
 แต่งกายชุดสุภาพ กระผมขอความร่วมมือด้วยครับ  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 5.2 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร 
นายสงัด ชัยแสน เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย กล่าวแสดงเจตจำนง สุจร ิตด้านนโยบาย
ประธานสภาฯ คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร ต่อที่ประชุมครับ 
 
 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ   ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560 - 2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานของภาครัฐ กระผมนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  
ขอประกาศเจตจำนงสุจริตด้านนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารของ
เทศบาลตำบลศรีวิชัย 

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 เรื่อง การแสดงเจตจำนงสจุริตด้านนโยบายคุณธรรมและความโปรง่ใสในการบรหิาร  

   ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และนโยบายของ
ร ัฐบาล ข้อที ่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที ่มีธรรมาภิบาลและ 
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังคำ
นิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื ่อสร้างความ
เช่ือมั่นในระบบราชการ นั้น 

   เทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรของ
องค์กรให้ยืดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ  โดยมุ่งมั่นที่จะ
นำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์



๑๔ 

 

สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์หรือคำมั่นดังกล่าว        
จึงกำหนดแนวทางให้สำนัก/กองต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัยถือปฏิบัติ 
และดำเนินการ ดังนี้ 

  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ ่งตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ  
โปร่งใสและเป็นธรรม  

  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิต 

  3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุทุกกระบวนการ ส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการดำเนินการทุกช่องทาง 

  4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ตลอดจนไม่ให้และไม่รับทรัพย์สินหรอื
ประโยชน์อื ่นใด เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยาตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
กำหนด 

  5. สนับสนุนข้อมูลข่าวสารและประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน 
 6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน  
ร้องทุกข์  ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์เทศบาลตำบล
ศรีวิชัย 

  7. มุ่งมั่นต่อต้านและเฝ้าระวังการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยมีการ
เฝ้าระวังอย่างรัดกุม กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสดุกบัผู้
ที่ทุจริตและเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564
นายวิเชียร   วิชาเถิน   นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 

นายสงัด ชัยแสน ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบายไปแล้วนั้น ลำดับต่อไปสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือหารือเกี่ยวกับนโยบายหรือการปฏิบัติงานของนายกฯ เชิญครับ 
นายสุพจย์  ตาสุยะ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ ตามทีท่านนายกฯได้แถลงนโยบาย มีบางเรื่องที่กระผมไม่เห็นด้วยครับ 
 1.เรื่องการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนชราและคนพิการ ที่ไม่สามารถไปถอนเงินที่

ธนาคารได้  โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ไปบริการจ่ายเงินที่หมู่บ้านนั้น  



๑๕ 

 

 กระผมขอยกตัวอย่าง กรณีของกระผมเอง กระผมเคยพาผู้พิการไปยื่นเรื่องเบี้ยยังชีพ 
ผู ้พิการ ดำเนินการจนแล้วเสร็จ แต่กระผมกลับถูกกล่าวหาว่ามาโกงมาหลอกเอา 
เงินผู้พิการครับ กระผมอยากให้ทำระบบเดิม การเบิกถอนเงินให้เป็นหน้าที่ของญาติ
บริหารจัดการกันเองครับ 

 2.เรื ่องการขุดบ่อน้ำ ขุดสระน้ำ ต่าง ๆ ตอนนี้ประชาชนหลายคนรอท่านนายกฯ  
เพื่อดำเนินการขุดสระครับ เป็นผลดีต่อชาวบ้านครับ แต่กระผมเกรงว่าจะไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ทำกินของชาวบ้านส่วนมากเป็นพื้นที่ปา่สงวนป่าชุมชนและ
ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ที่เอกสารสิทธ์ิก็มีแต่ที่ดินส.ป.ก.ครับ ภาษีดอกหญ้าตอนนี้ก็ไม่มีแล้ว
ครับ 

 3.การทำธุรกิจต่างๆ ที่ท่านนายกฯได้แถลงนโยบายไปแล้วนั้น กระผมมองว่าตำบล  
ศรีวิชัยเราเป็นตำบลเล็กๆ กระผมคิดว่าคงไม่สามารถทำได้ครับ ที่ผ่านมาผู้ที่ดำรง
นายกเทศมนตรีฯไม่สามารถทำได้ครับ เพราะงบประมาณของเทศบาลมีน้อย บางครั้ง
ชาวบ้านถามว่า ทำไมไม่พัฒนาอะไรเลย สมาชิกสภาฯไม่ทำงานหรืออย่างไร กระผมก็
พยายามอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่างบประมาณของตำบลศรีวิชัยเรามีน้อย แต่หาก
ท่านนายกฯและคณะบริหารสามารถหางบประมาณสนับสนุนภายนอกมาบริหาร 
กระผมก็ยินดีครับ ขอบคุณครับ 

นายสงัด ชัยแสน เชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และประชาชนที่ร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ รับฟังทางสถานีวิทยุครับ ตามที่ท่าน สท.สุพจน์  ตาสุยะ ได้ให้ข้อเสนอแนะหลายเรื่อง

1.เรื่องการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนชราและคนพิการนั้น ซึ่งเป็นนโยบายของ
กระผมที ่จะดำเนินการ กระผมจะดำเนินการด้วยความสุจร ิต เพราะที ่ผ ่านมา
ดำเนินการไม่เป็นระบบครับ โดยกระผมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

 1)ผู้ประสงค์รับบริการแบบโอนเงินเข้าบัญชีเช่นเดมิ  
 2)ผู้ประสงค์รับเงินสด โดยมีเจ้าหน้าที่ไปบริการจ่ายเงินทีห่มู่บ้าน   
 โดยจะประชุมหารือเพื่อทำประชามติจากผูสู้งอายุแจง้ความจำนงเพื่อรบัเบี้ยยังชีพครบั 

2.เรื่องการขุดสระน้ำ กระผมนำเรียนท่านว่าทางพี่น้องชาวบ้านบนดอย อมก๋อย ไม่ว่า
จะเป็นพื้นที่เทศบาล หรืออบต. ทั้งตำบลเป็นเขตอุทยาน ไม่มีเอกสารสิทธ์ิทั้งตำบลครบั 
สามารถทำถนนได้ ทำไฟฟ้าได้ ขุดสระได้ กระผมจะพาท่านไปดูงานครับ ไปดูงานพื้นที่
บนดอยใกล้ๆตำบลเราครับ เราต้องคิดนอกกรอบครับ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมครับ 
และในวันนี ้หลังจากปิดประชุมแล้ว กระผมขอเชิญทุกท่านเปิดศูนย์รับเรื ่องราว
ร้องเรียนและร้องทุกข์ เพื ่อบริการประชาชนตำบลศรีวิชัย “ทุกเรื ่อง ทุกปัญหา  
ต้องได้รับการดูแล” พี่น้องชาวบ้านมีปัญหาสามารถมาแจ้งได้เลยครับ  
3.เรื่องการทำธุรกิจหรอืสหการ ในส่วนน้ีกระผมจะทำในเรื่องการเกษตร จะมีเจา้หนา้ที่ 
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ดูแลเรื่องการเกษตร เพราะอาชีพของประชาชนตำบลศรีวิชัย ใน 100 คน มีอาชีพ
เกษตรกร 90 คน การรับซื้อมะม่วง ลำไย หอมแดง หอมขาว ฯลฯ ที่ผ่านมากระผมได้
ทำมาแล้วครับ และจะทำต่อไปครับ กระผมจะจัดให้มีฝ่ายงานเกษตรและในอนาคตจะ
ให้มีกองการเกษตร ต้องดูระเบียบก่อนว่าสามารถเปิดกรอบได้หรือไม่ ถ้าทำได้จะแจ้ง
ให้ท่านทราบ เราจะมาทำงานร่วมกันครับ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ไม่สามารถ
เข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งมีงบประมาณช่วยเหลือในส่วนของสหการและ 
ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง กระผมจะอำนวยความสะดวกโดยพาพ่อค้าคน
กลางมาต่อรองราคากับชาวสวนผู ้ปลูก มะม่วง ลำไย หอมแดง หอมขาว ร่วมกับ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัดลำพูนครับ มีการจัดประชุม
กับผู้ประกอบการที่รับซื้อมะม่วง ให้กลุ่มนักลงทุนมารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
มะม่วง ลำไย หอมขาว หอมแดง ของตำบลศรีวิชัย ทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เรา
ต้องส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐครับ จะไม่มีปัญหาใด ๆ   
ถ้าเราเข้าใจการบริหารเงินงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วย ๖ 
หลักการ ได้แก่  
1.หลักนิติธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ   
2.หลักคุณธรรม ศีลธรรม 
3.หลักความโปร่งใส มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4.หลักการมีส่วนร่วม 
5.หลักความรับผิดชอบ รับผิดชอบในงานของตน 
6.หลักความคุ้มค่า ต้องบริหารงบประมาณให้คุ้มค่า 

 เรียนช้ีแจงท่านประธานสภาฯที่เคารพครับ 
นายสงัด ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติม เชิญครับ 
 (ม ีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ เมื ่อคราวการประชุมสภาฯ  
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564  
 ด้วย นายตรีอนันต์ ขัดสาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอตัดข้อความในรายงานการ
 ประชุมสภาฯ หน้าที่ 16 บรรทัดที่ 12 เนื้อหา ข้อความความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้
 สังเกตการณ์ ไม่ควรอยู่ในรายงานการประชุมครับ ตั้งแต่คำกล่าวของนายมานัส เมธา 
 กำนันตำบลศรีวิชัย ไปจนถึงคำกล่าวของผู้ใหญ่บ้านทุกท่านครับ) 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ โครงการเจาะบ่อบาดาลและโครงการติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ  หมู่ 5 กระผมขอนำ

เรียนประธานสภาฯ ว่าเมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ  
สมัยที ่ 4 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 สภาเทศเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้มีมติ
เห็นชอบอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อจัดสรรงบประมาณ 
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 สำหรับโครงการเจาะบ่อบาดาลและโครงการติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ  หมู่ 5 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนั้นปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เรียนถามท่านนายกฯ  
และท่านประธานสภาฯว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ครับ 

นายสงัด ชัยแสน เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ 
ปลัดเทศบาล โครงการเจาะบ่อบาดาลและโครงการติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ 5 ได้กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2563 งบประมาณเข้ามาปลายปีจึงต้องกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี ซึ่งดิฉันปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี จึงอยากให้รอท่านนายกฯเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ก่อนค่ะ 

 (ม ีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ เมื ่อคราวการประชุมสภาฯ  
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564  
 ข้อความเดิม ตอนนี้ท่านนายกฯได้ประสานผู้รับจ้างเจาะบ่อบาดาลแล้วคะ) 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติม เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ กระผมเชื ่อว่าทุกท่านที่มาร่วมประชุมสภาฯในวันนี ้มีจุดประสงค์และจุดมุ ่งหมาย

เดียวกันคือต้องการเข้ามาเพื่อพัฒนาตำบลศรีวิชัยให้ดีขึ้น และเพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลศรีวิชัยมีชีวิตความเป็นอยู ่ที ่ดียิ ่งขึ ้นครับ กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ  
ทา่นนายกเทศมนตรี ฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ 
ทำให้การประชุมในคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชมุเวลา   12.00  น. 
         

ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

          (ลงช่ือ)    สุรีรัตน์   รุ่งเรือง 
(นางสรุีรัตน์   รุ่งเรือง) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงช่ือ)     สสุรพล    ดวงจิตม ป  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

             (นายสุรพล    ดวงจิต) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 
       (ลงช่ือ) เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวชหล้า      คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

 (ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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            (ลงช่ือ)         สสงัด  ชัยแสนรพล  ดวงจิต       สุรพล  วงจ 
(นายสงัด  ชัยแสน) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

 
 
    (ลงช่ือ)  สุทธิสุพจน์     ตันฮ้อ        คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                             (นายสุพจน์   ตันฮ้อ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)  สุทธิสถิตย์ธนากร  เมืองคำ    คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                         (นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)        ธนา       คำเจริญ     คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
                    (นายธนา       คำเจริญ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

           รบัรองรายงานการประชุม 
           เมื่อวันที่..... 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564......... 

 

 

 

 


