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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา  09.30  น. 

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

 

ผู้มาประชมุ :       จำนวน  13  คน 

1. นายสงัด           ชัยแสน   ประธานสภา 
2. เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
3. นายนิชสัน         เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
4. นายสุรพล        ดวงจิต   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
5. นายตรีอนันต์     ขัดสาร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
6. นายสีคำ         พ่อแจ้   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
7. นายสุพจน์       ตันฮ้อ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
8. ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
9. นายพุทธิ            นะมา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
10. นายสุพจน์          ตาสุยะ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
11. นายธนา           คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
12. นายประเทือง      ธิบด ี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
13. นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
14. นางสุรรีัตน์   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  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
6. นางสาวอรชร   แสนยอง   ผู้อำนวยการคลัง 
7. นายประยทุธ เงาสอ่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นางสาวพริม้เพรา  วรรณภิละ  หัวหน้าสำนักปลัด 

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

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
12. นางสาวนุชพิชา ศรีไทย   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
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13. นางสาวกรรณิการ ์ วงค์จันต๊ิบ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดกิารและสงัคม) 
14. นายธนาธิป  อุต๊ะมา   เจ้าพนักงานพฒันาชุมชนชำนาญงาน 
15. ว่าที่ร้อยตรสีิรเดช   สิทธิเดช   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
16. นางสาวอกนิษฐ ์ ตุ้ยแพร ่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
17. นายนครินทร์    หม่องคำ   พนักงานจ้างทั่วไป 

เปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ   วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 
 ประจำปี พ.ศ.2564 ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่าน
 ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯค่ะ  

ระเบียบวาระที่  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา กระผมและสมาชิกสภาได้เข้าร่วมอบรม
 โครงการป้องกันแก้ไขการฆ่าตัวตายอำเภอลี้ เนื่องจากอำเภอลี้ เป็นอำเภอที่มีจำนวน
 การฆ่าตัวตายมากที ่สุดของจังหวัดครับ ดังนั ้นฝากทางสมาชิกประชาสัมพันธ์  
 ให้ความรู้เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายครับ 
 (ม ีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ เมื ่อคราวการประชุมสภาฯ  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  
 ข้อความเดิม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา กระผมและสมาชิกสภาไดเ้ข้า
 ร่วมอบรมโครงการป้องกันแก้ไขการฆ่าตัวตายอำเภอลี้ เนื่องจากอำเภอลี้ เป็นอำเภอ 
 ที่มีผู้จำนวน การฆ่าต ัวตายมากท ี ่ส ุดของจ ังหว ัดคร ับ ด ังน ั ้นฝากทางสมาชิก
 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายครับ 
มตท่ีิประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  
 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม

สภาฯ หรือไม่ครับ (-ไม่มี-) 
 เม ื ่อไม่ม ีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลง จ ึงขอมติท ี ่ประชุม สภาฯ  
 ให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ 
 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1 ครั ้งท่ี 2 ประจำปี 2564 เมื ่อวันที ่ 25 มิถุนายน  

พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.1 เรื่อง ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     

พ.ศ.2564 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติท่ี 8/2564) งบประมาณตั้ง
ไว้ 6,400 บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พิจารณา
 อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ 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  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

 ภายในงบบุคลากร หมวดเง ินเดือน (ฝ ่ายประจำ) ประเภทเง ินเดือนพนักงาน
 งบประมาณตั้งไว้ 1,321,860 บาท  

รวมขอโอนลดท้ังสิ้น    จำนวน 6,400 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

 ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 1 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 6,400 บาท (หกพันสี่ร้อย
 บาทถ้วน)   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง รวมจำนวนเงิน 6,400 บาท   
 เพื่อใช้ในการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัยและอาคารสถานที่
 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีวิชัย   โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
 ดังนี้  

1) ขนาดไม่น้อยกว่า 2,300 วัตต์  แบบกล่องเก็บฝุ่น  
2) ความจุกล่องเก็บฝุ่นไม่น้อยกว่า 2 ลิตร  
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาสบื

 ท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ 
รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้น จำนวน 6,400 บาท  
ท้ังนี้ ตามแบบเสนอญัตติท่ี 8/2564 



๔ 

 

 
นายสงัด  ชัยแสน  เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที ่เคารพและท่านสมาชิกสภา
เลขานุการสภาฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี คณะผู ้บริหารและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  
 ญัตติขออนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ญัตติที่ 8/2564)  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง รวมจำนวนเงิน 6,400 บาท   
 เพื่อใช้ในการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัยและอาคารสถานที่
 ที่อยู ่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีวิชัย และเนื่องจากเครื่องเก่าใช้งาน 
 เป ็นระยะเวลาหลายปี จ ึงทำให้เกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู ่ใน
 สภาพใช้งานไดป้กติค่ะ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) หากไม่มี กระผมขอมติทีป่ระชุมครับ  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์  
 (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน) 

 4.2 เรื่อง ญัตติพิจารณาขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
 (ญัตติท่ี 9/2564)   

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณา 
 ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กู้เพื่อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน  
 8 รายการ  ดังนี้  

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
๑. รถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) 

- ขนาด  75 แรงม้า     งบประมาณตั้งไว้ 2,300,000 บาท  
- หรือขนาด  80 แรงม้า     งบประมาณตั้งไว้ 2,600,000 บาท  

ครุภัณฑ์การเกษตร 
1. รถฟาร์มแทรคเตอร์  

- ขนาด 50 แรงม้า    งบประมาณตั้งไว้    628,000 บาท 
- หรือขนาด 60 แรงม้า    งบประมาณตั้งไว้    814,000 บาท 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย  

- ขนาด 210 แรงม้า     งบประมาณตั้งไว้ 2,125,000 บาท  
2. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ   งบประมาณตั้งไว้ 2,633,000 บาท 
3. รถเจาะน้ำบาดาล รุ่น SK06 ตู้ลม 17 บาร์  งบประมาณตั้งไว้ 3,616,500 บาท 

- ก้านเจาะ 50 ก้าน           ราคา    150,000 บาท  
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4. รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)    งบประมาณตั้งไว้     854,000 บาท 
แบบดับเบิ้ลแค็บ เกียร์อัตโนมัติ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี   
5. รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)     งบประมาณตั้งไว้    575,000 บาท  
แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี        
6. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)   งบประมาณตั้งไว้ 1,358,000บาท
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์    
 การจัดซื ้อครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

 งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 และบางรายการเป็นครุภัณฑ์ที่
 ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาสืบท้องตลาดหรือราคาที่
 เคยจัดซื้อ  

 เหตุผลที่กระผมได้เสนอให้จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เนื่องจาก 
1) การเสนอให้จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลใช้รถดับเพลิงในการ
บรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภคแก่ชาวบ้าน กระผมจึงเสนอให้จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 
เพื่อบริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่พี่น้องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคครับ  
2) การเสนอให้จัดซื ้อรถเจาะน้ำบาดาล เพื ่อแก้ไขปัญหาเรื ่องแหล่งน้ำการเกษตร  
ซึ่งจะได้บูรณาการร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรน้ำ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน และประชาชน ซึ ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปัญหาภัยแล้ง 
เป ็นปัญหาที ่สำคัญ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบต่อพืชผล 
ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หรือพืชสวนครับ ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
อย่างมากครับ  
3) รถฟาร์มแทรคเตอร์ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนครับ 
4) รถส่วนกลางแบบดับเบิ ้ลแค็บ เพื ่อใช้ติดต่อประสานงานราชการ เนื ่องจากรถ
ส่วนกลางที่มีอยู่ใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายปีแลว้ มีสภาพที่ค่อนข้างเก่า บางครั้งเกดิ
การเสียระหว่างทางครับ จึงควรจัดซื้อเพื่อใช้ติดต่อราชการ เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และมีความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานด้วยครับ 
5) รถส่วนกลางแบบธรรมดา ใช้ในงานช่างงานซ่อมบำรุง เพื่อเป็นการอำนวยความ
สะดวกในการทำงานให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลศรีวิชัยครับ 
6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ราชการหรือการเข้าร่วมประชุม การอบรม ฯลฯ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาเทศบาล  
 ตามที่กระผมนำเสนอไปนั้น กระผมเล็งเห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนตำบลศรีวิชัย และเพื ่อเป ็นการพัฒนาตำบลศรีวิชัยของเราครับ  
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กระผมขอความเมตตาจากสมาชิกสภาพิจารณาให ้ความเห ็นชอบด้วยครับ  
ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ตามที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตำบล 
ประธานสภาฯ ศรีวิชัยทั ้งสิ ้นคร ับ  ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื ่องเสนอแนะเพิ ่มเติมในประเด ็นนี้  
 เชิญครับ  
นายประเทือง ธิบดี เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ทุกท่าน กระผมขอข้อมูลรายละเอียดเพิ ่มเติม เพื ่อใช้ประกอบการพิจารณาครับ  
 และในการประชุมควรจะแจกเอกสารต่าง ๆ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าสามวันครับ 
นายสงัด  ชัยแสน กระผมขอชี้แจงเรื่องเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาครับ เอกสารที่ได้แจกให้กับ
ประธานสภาฯ ทุกท่านเป็นรายละเอยีดหลกัเกณฑ์กู้เงนิทุนสง่เสริมกิจการเทศบาล เพื่อเปน็แนวทางใน
 การพิจารณาครับ และเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนที่ต้องรีบพิจารณาและตามมติ  
 ที่ประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติให้มอบระเบียบวาระ
 การประชุมและเอกสารต่าง ๆ ในวันน้ีครับ 
ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช    เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ตามที่ นายประเทือง ธิบดี สมาชิกสภาฯ  
 เขต 2 กล่าวมานั้น ย้อนดูในรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อครั้งที่แล้ว หน้า 16 
 ที่ประชุมได้มีความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบการกู ้เงิน  
 เพื่อเสนอญัตติในการประชุมครั้งต่อไป คือวันน้ีค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายสงัด  ชัยแสน กระผมขอช้ีแจงเรื่องนี้ ตามที่ นายประเทือง ธิบดี สมาชิกสภาฯ เขต 2 ได้กล่าวมานั้น
ประธานสภาฯ คือต้องการเอกสารที่มีข้อมูลรายละเอียดชัดเจนมากกว่าน้ีและต้องการเอกสารลว่งหนา้
 เพื ่อใช้ในการศึกษารายละเอียดก่อนการพิจารณาครับ  กระผมมองว่าทุกท่านในที่
 ประชุมแห่งนี้มีความหวังดีครับ แต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบพิจารณา 
 และประกอบกับระยะเวลาที่ทางอำเภอลี้ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับการเปิดประชุมวสิามัญ 
 จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำเอกสารส่งล่วงหน้าสามวันตามที่ท่านกล่าวมาได้ครับ  
 ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
นายพุทธิ นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู ้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ทุกท่านครับครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่ท่านนายกฯ ได้เสนอมานั้นเป็นของส่วนรวม เมื่อได้มา
 แล ้วต ้องช ่วยกันด ูแลร ักษาและบริหารการใช ้งานให้ถ ูกต ้องและคุ ้มค ่าครับ  
 และการพิจารณาอนุมัติควรให้เหมาะสมกับศักยภาพและเหมาะสมกับงบประมาณ  
 ในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมบำรุง ค่าน้ำมัน หรือแม้แต่ค่าจ้างพนักงาน  
 ขับรถครับ 
นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ทุกท่านครับ การจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้ง 8 รายการนั้น ล้วนแต่เป็นประโยชน์กับประชาชน

ตำบลศรีวิชัยครับ กระผมเสนอว่าควรพิจารณาทีละรายการครับ เมื่อได้มาแล้วกระผม
คิดว่าท่านนายกฯ จะสามารถบริหารการใช้งานให้ถูกต้องและคุ้มค่าครับ ขอบคุณครับ 
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นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน เรื ่องการบริหารจัดการนั ้น กระผมมีทีมงานที่พร้อมทำงานครับ  
 ได้มีการรับสมัครช่างยนต์มีความเชี ่ยวชาญในเรื ่องเครื ่องยนต์ครับ และกระผม  
 มีที่ปรึกษาคือ นายสมนึก แก้วประเทศ ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ซึ่งมีความ
 เช่ียวชาญในเรื่องรถ และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ครับ 
ว่าท่ีรต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรวิีชัยทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันขอกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ
 สมาชิกสภาเทศบาล มีหน้าที ่พิจารณางบประมาณ ส่วนด้านการบริหารจัดการ  
 เป็นหน้าที ่ของผู้บริหารค่ะ และในตอนนี้ขอให้กลับเข้าสู ่ประเด็นการพิจารณาค่ะ 
 ขอบคุณค่ะ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทกุทา่น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่ท่านายกฯ ได้นำเสนอญัตติมานั้น กระผมเห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นประโยชน์

เช่นกันครับ กระผมขอเสนอให้พิจารณาทีละรายการ เพื่อให้ไดข้้อสรุปที่ชัดเจนครับ 
ว่าท่ีรต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ศรีวิชัยทุกท่าน นายกเทศมนตรี คณะผู ้บริหารและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  
 ดิฉันขอเสนอ  

1) ในการพิจารณาให้เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วนด้วยค่ะ สิ่งใดที่มีความจำเป็นกับ
ตำบลศรีวิชัยมากที่สุดตามลำดับค่ะ 
2) ขอให้ผู้อำนวยกรกองคลังชี้แจง เรื่องงบประมาณที่จะสามารถกู้ได้จำนวนเท่าใด 
เพื่อจะได้ประมาณการงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามที่ท่านนายกฯไดเ้สนอมา
ค่ะ 

นางสาวอรชร  แสนยอง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที ่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
ผอ.กองคลัง เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ  

 การก ู ้ เง ินทุนส ่งเสร ิมกิจการเทศบาลนั ้น ด ิฉ ันได ้หาร ือก ับปลัดเทศบาลแล้ว  
โดยในวันนี้คือการพิจารณาเพื ่อให้ได้ประมาณการงบประมาณที่จะจัดซื้อคร ุภัณฑ์  
ต่าง ๆ เพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาการกู้เงินต่อไปค่ะ ซึ่งในข้ันตอนนี้เป็นหน้าที่
ของเจ ้าหน้าที ่งบประมาณคือท่านปลัดเทศบาลค่ะ ในส่วนกองคลัง จะบริหาร
งบประมาณที่อยู่ในเทศบัญญัติฯ การรับเงิน การจ่ายเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง ไม่
สามารถชี้แจงได้ว่าเทศบาลจะสามารถกู ้เงินได้หรือไม่ได้หรือกู้เง ินวงเงินเท่าใดค่ะ  
ในวันน้ีเป็นการขอมติจากสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อให้ได้ข้อตกลงแล้วนำข้อตกลง
ดังกล่าวเสนอต่อนายอำเภอลี้และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเพื่อพิจารณาการกู้เงิน
ต่อไปค่ะ 

นายสงัด  ชยัแสน ขอบคุณผู้อำนวยการกองคลังที่ได้ช้ีแจงครับ  
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
 ลำดับต่อไป เป็นข้ันตอนการพิจารณากู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลครับ 



๘ 

 

 โดยพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วน ให้เหมาะสมกับศักยภาพและงบประมาณของ
เทศบาล โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบทีละรายการครับ   
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
1. รถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) 

- ขนาด  75 แรงม้า    งบประมาณตั้งไว้  2,300,000  บาท  
- หรือขนาด  80 แรงม้า    งบประมาณตั้งไว้  2,600,000 บาท 
กระผมขอมติที่ประชุมกู้เงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ)  
ขนาด  75 แรงม้า 
เห็นชอบ จำนวน 6 เสียง 
1) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
กระผมขอมติที่ประชุมกู้เงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ)  
ขนาด  80 แรงม้า 
เห็นชอบ จำนวน 4 เสียง 
7) นายนิชสัน  เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
10) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์ 
ให้กู้เงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) ขนาด  75 แรงม้า 

 
นายสงัด  ชัยแสน ครุภัณฑ์การเกษตร 
ประธานสภาฯ  1. รถฟาร์มแทรคเตอร์  

- ขนาด 50 แรงม้า   งบประมาณตั้งไว้     628,000 บาท 
- หรือขนาด 60 แรงม้า   งบประมาณตั้งไว้     814,000 บาท 

  กระผมขอมติที่ประชุมกู้เงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ รถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า 
เห็นชอบ จำนวน 5 เสียง 
1) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 



๙ 

 

 
 

กระผมขอมติที่ประชุมกู้เงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ รถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 60 แรงม้า 
เห็นชอบ จำนวน 3 เสียง 
1) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
งดออกเสียง จำนวน 4 เสียง 
1)  นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายนิชสัน  เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
3) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
4) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์ 
ให้กู้เงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า 

 
นายสงัด  ชัยแสน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประธานสภาฯ  1.รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย  

- ขนาด 210 แรงม้า     งบประมาณตั้งไว้  2,125,000 บาท  
กระผมขอมติที่ประชุมกู้เงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย  
เห็นชอบ จำนวน 7 เสียง 
1) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
ไม่เห็นชอบ จำนวน 3 เสียง 
1) นายนิชสัน  เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายพุทธิ   นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
3) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง 
1) นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์ 

ให้กู้เงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย 
 (เห็นชอบ 7 เสยีง ไม่เห็นชอบ 3 เสียง งดออกเสียง 2 ท่าน) 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 
 
นายสงัด  ชัยแสน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประธานสภาฯ  2.รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ     งบประมาณตั้งไว้  2,633,000 บาท 
  กระผมขอมติที่ประชุมกู้เงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ 

เห็นชอบ จำนวน 8 เสียง 
1) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน 2 เสียง 
1) นายนิชสัน  เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง 
1) นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์ 
ให้กู้เงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ 

 (เห็นชอบ 8 เสยีง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง งดออกเสียง 2 ท่าน) 
 
นายสงัด  ชัยแสน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประธานสภาฯ  3.รถเจาะน้ำบาดาล รุ่น SK06 ตู้ลม 17 บาร์ งบประมาณตั้งไว้ 3,616,500 บาท 

- ก้านเจาะ 50 ก้าน           ราคา    150,000 บาท  
กระผมขอมติที่ประชุมกู้เงินเพือ่ซื้อครภัุณฑ์รถเจาะน้ำบาดาล รุ่น SK06 ตู้ลม 17 บาร์   
เห็นชอบ จำนวน 5 เสียง 
1) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน 4 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
4) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 



๑๑ 

 

 
 

งดออกเสียง จำนวน 3 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายนิชสัน  เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
3) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์ 
ให้กู้เงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รถเจาะน้ำบาดาล รุ่น SK06 ตู้ลม 17 บาร์   

 (เห็นชอบ 5 เสยีง ไม่เห็นชอบ 4 เสียง งดออกเสียง 3 ท่าน) 
 
นายสงัด  ชัยแสน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประธานสภาฯ  4.รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)     งบประมาณตั้งไว้    854,000 บาท 

แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  
กระผมขอมติที่ประชุมกู้เงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)       
เห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
1) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน 1 เสียง 
1) นายนิชสัน  เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง 
1) นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์ 
ให้กู้เงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)  แบบดับเบิ้ลแค็บ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  

 (เห็นชอบ 9 เสยีง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 2 ท่าน) 

และกระผมขอมติที่ประชุมเพื่อซื้อครุภัณฑ์ รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบเกียร์อัตโนมัติครับ       
เห็นชอบ จำนวน 8 เสียง 
1) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
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5) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน 1 เสียง 
1) นายนิชสัน  เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
งดออกเสียง จำนวน 3 เสียง 
1) นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
3) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์ 
ให้กู้เงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 
แบบเกียร์อัตโนมัติ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี   

 (เห็นชอบ 8 เสยีง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 3 ท่าน) 
 
นายสงัด  ชัยแสน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประธานสภาฯ  5.รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)    งบประมาณตั้งไว้    575,000บาท  

แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี     
เห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
1) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน 1 เสียง 
1) นายนิชสัน  เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง 
1) นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบเปน็เอกฉันท์ 
ให้กู้เงินเพื่อซื ้อครุภัณฑ์ รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี         

 (เห็นชอบ 9 เสยีง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 2 ท่าน) 
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นายสงัด  ชัยแสน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประธานสภาฯ  6.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)    งบประมาณตั้งไว้ 1,358,000บาท

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์    
กระผมขอมติที่ประชุมกู้เงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
เห็นชอบ จำนวน 5 เสียง 
1) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน 6 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายนิชสัน  เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
3) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตไิม่เห็นชอบ 
ให้กู้เงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล)   

 (เห็นชอบ 5 เสยีง ไม่เห็นชอบ 6 เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน) 

นายสงัด  ชัยแสน ลำดับต่อไป เป็นข้ันตอนการจัดลำดับความสำคัญครับ 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ เรียนประธานสภาที ่เคารพ สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี และผู ้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ทุกท่านครับ การกู ้เง ินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กู ้เพื ่อซื ้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 
 รายการ นั้น กระผมเห็นด้วยทั้ง 8 รายการครับ แต่เมื่อคำนวณแล้วเป็นงบประมาณ
 เกือบสิบห้าล้านบาทยอดเงินค่อนข้างสูง หากงบประมาณที่กู้ไดไ้ม่มากพอกระผมขอให้
 นำรถเจาะน้ำบาดาลไว้ลำดับท้ายครับ หากพูดถึงเรื่องความจำเป็นและความสำคัญนั้น 
 กระผมมองว่ารถบรรทุกน้ำมีความจำเป็นมากครับ เมื ่อคราวที ่ผมดำรงตำแหน่ง
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ช่วงฤดูแล้งเกิดภัยแล้ง ทำให้ไฟไหม้ป่าและพื้นที่การเกษตรของ
 ชาวบ้าน รถบรรทุกน้ำของเทศบาลมีเพียงคันเดียว เมื่อเกิดเหตุพร้อมกันหลายหมู่บ้าน
 หรือรถบรรทุกน้ำนำน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้แก่ชาวบ้าน ทำให้รถบรรทุกน้ำไม่สามารถไป
 ดับไฟได้ทันเวลาครับ กระผมจึงขอให้สมาชิกพิจารณาเป็นลำดับต้นครับ ขอบคุณครับ 
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นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นข้ันตอนการจัดลำดับความสำคัญครับ 

กระผมขอมติที่ประชุมให้ครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ อยู่ในลำดับที่ 1 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
-รถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ)   
ครุภัณฑ์การเกษตร 
-รถฟาร์มแทรคเตอร์  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
-รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย  
เห็นชอบ จำนวน 7 เสียง 
1) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
งดออกเสียง จำนวน 5 เสียง 
1) นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายนิชสัน  เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
3) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
4) นายพุทธิ   นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
5) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบ ฺเป็นเอกฉันท์ 
 (เห็นชอบ 7 เสยีง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 5 ท่าน) 
นายสงัด  ชัยแสน ต่อไปเป็นข้ันตอนการจัดลำดับความสำคัญ ลำดับที่ 2 ครับ 
ประธานสภาฯ กระผมขอมตทิี่ประชุมให้ครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ อยู่ในลำดับที่ 2 

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)  แบบดับเบิ้ลแค็บ เกียร์อัตโนมัติ  
รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)  แบบธรรมดา     
เห็นชอบ จำนวน 8 เสียง 
1) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
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8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

งดออกเสียง จำนวน 4 เสียง 
1) นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายนิชสัน  เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
3) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
4) นายพุทธิ   นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบ ฺเป็นเอกฉันท์ 
 (เห็นชอบ 8 เสยีง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 4 ท่าน) 
นายสงัด  ชัยแสน ต่อไปเป็นข้ันตอนการจัดลำดับความสำคัญ ลำดับที่ 3 ครับ 
ประธานสภาฯ กระผมขอมตทิี่ประชุมให้ครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ อยู่ในลำดับที่ 3 

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ     
เห็นชอบ จำนวน 8 เสียง 
1) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
งดออกเสียง จำนวน 4 เสียง 
1) นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายนิชสัน  เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
3) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
4) นายพุทธิ   นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบ ฺเป็นเอกฉันท์ 
 (เห็นชอบ 8 เสยีง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 4 ท่าน) 
นายสงัด  ชัยแสน ต่อไปเป็นข้ันตอนการจัดลำดับความสำคัญ ลำดับที่ 4 ครับ 
ประธานสภาฯ กระผมขอมตทิี่ประชุมให้ครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ อยู่ในลำดับที่ 4 

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถเจาะน้ำบาดาล รุ่น SK06 ตู้ลม 17 บาร์     
เห็นชอบ จำนวน 8 เสียง 
1) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) ว่าที่รต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 



๑๖ 

 

7) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
งดออกเสียง จำนวน 4 เสียง 
1) นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายนิชสัน  เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
3) นายสุพจน ์  ตาสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
4) นายพุทธิ   นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมตเิห็นชอบ ฺเป็นเอกฉันท์ 
 (เห็นชอบ 8 เสยีง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 4 ท่าน) 
 ข้อสรุป  
 มติท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเห็นชอบฺเป็นเอกฉันท์ 
 ให้ครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ เป็นลำดับท่ี 1 
 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

-รถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ)   
ครุภัณฑ์การเกษตร 
-รถฟาร์มแทรคเตอร์  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
-รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย  
ให้ครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ เป็นลำดับท่ี 2 

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)  แบบดับเบิ้ลแค็บ เกียร์อัตโนมัติ  
รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)  แบบธรรมดา     
ให้ครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ เป็นลำดับท่ี 3 

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ     
ให้ครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ เป็นลำดับท่ี 4 

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถเจาะน้ำบาดาล รุ่น SK06 ตู้ลม 17 บาร์     

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู ้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ทุกท่านครับ 
 1) เรื ่องการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื ่อซื ้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ   

บางรายการกระผมเห็นด้วยครับ แต่เหตุผลที่กระผมงดออกเสียงเพราะมีการผูกมัด
เกี่ยวกับการกู้เงินครับ 
2) เรื่องถนนทางไปอ่างห้วยแม่ปางชำรุด เป็นเส้นทางการเกษตร ชาวบ้านถามเกี่ยวกับ
ความคืบหน้าในการดำเนินการซ่อมแซมครับ 



๑๗ 

 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมจะให้ช่างไปดูและประมาณการค่าใช้จ่ายเพื ่อจะได้ทราบว่าจะสามารถ
 ดำเนินการได้หร ือไม่ตามงบประมาณคงเหลืออยู ่ ณ ตอนนี ้คร ับ  ในเร ื ่องการ
 พัฒนานั้น ผมได้ตั ้งศูนย์รับเรื ่องราวร้องทุกข์ หากท่านสมาชิก ผู ้นำหมู ่บ้านหรือ
 ประชาชนได้รับความ เดือดร้อนมีความต้องการให้ช่วยเหลือในเรื ่องใด สามารถยื่น 
 แบบคำร้องได้ครับ และในวันนี ้กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที ่ได้ 
 มีมติเห็นชอบให้กระผมดำเนินการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์ 
 เพื ่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื ้นที ่ตำบลศรีวิชัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
 กระผมพร้อมเดินหน้า เพื่อการพัฒนาครับ และกระผมจะใช้งบประมาณที่ได้มาอยา่ง
 คุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ ในวันนี้หากเรื่องใดที่กระผมกล่าวล่วงเกนิหรือ 
 ไม่ถูกต้องกระผมขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายสงัด ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกฯเป็นอย่างสูงครับ 
ประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยกับท่านนายกครับ สมาชิกสภาก็ต้องร่วมกับผู้บริหารในการออกสำรวจ
 พื้นที่ความเสียหาย ความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ  ของชาวบ้านเช่นกัน เพื่อรับทราบ
 ปัญหาแล้วนำมาประชุมหารือเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ   กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ที่มาประชุมในวันน้ี ทำให้การประชุมในคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี กระผมขอปิดการประชุม 
 ขอบคุณครับ 

ปิดประชมุเวลา   12.30  น. 
         

ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

          (ลงช่ือ)   สุรีรัตน์   รุ่งเรอืง สรุีรัตน์   รุ่งเรืองรุ่งเรือง 
(นางสรุีรัตน์   รุ่งเรือง) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงช่ือ)      สุรพล    ดวงจิตป  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

           (นายสุรพล    ดวงจิต) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
      (ลงช่ือ)  เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  อนง คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

 (ว่าที่รต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 



๑๘ 

 

 
 
 

     (ลงช่ือ)     สสุงัด  ชัยแสน 
(นายสงัด  ชัยแสน) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

    (ลงช่ือ)  สุทธินสัุพจน์   ตันฮ้อนท์     คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                             (นายสุพจน์   ตันฮ้อ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)  สุทธิสถิตย์ธนากร  เมืองคำน  คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                            (นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)     ธนา       คำเจริญ      คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                          (นายธนา       คำเจริญ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

           รบัรองรายงานการประชุม 
     เมื่อวันที่....... 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ...... 


