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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 

วันที่  6 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

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

ผู้มาประชุม :       จำนวน  13  คน 
 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน  -   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน   17   คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมยศ  กันทะวัง นายกเทศมนตรี สมยศ  กันทะวัง  
2 นายประเวศน์  พรมยืน รองนายกเทศมนตรี ประเวศน์  พรมยืน  
3 นายเอกชัย  คำแสน รองนายกเทศมนตรี เอกชัย  คำแสน  
4 นางไพรวัลย์ ศรีไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ไพรวัลย์ ศรีไทย  
5 นายประยุทธ  เงาส่อง ผู้อำนวยการกองช่าง ประยุทธ  เงาส่อง  
6 นางอรชร  สมพงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง อรชร  สมพงษ์  
7 นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ หัวหน้าสำนักปลัด พริ้มเพรา วรรณภิละ  
8 ว่าที่ร้อยตรี กมล  อินแฝง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กมล  อินแฝง  
9 นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ดุจเดือน อุดสาสาร  
10 นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์ นักวิชาการสาธารณสุขฯ ศิริพร  รังสิยารมณ์  
11 นางสาวนงคราญ  ศรีไทย นักวิชาการศึกษา นงคราญ  ศรีไทย  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
12 นางสาวสิริรัตน์  กันตุ่น นักวิชาการสพัสดุ สิริรัตน์  กันตุ่น  
13 นางสาวรัชณีย์  กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รัชณีย์  กองแก้ว  
14 นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ นักพัฒนาชุมชนฯ กรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ  
15 นางเบญจมาศ  วงค์ต๊ะ นักพัฒนาชุมชนฯ เบญจมาศ  วงค์ต๊ะ  
16 นางรุจิดา  ชมภูเทพา นักจัดการงานทั่วไป รุจิดา  ชมภูเทพา  
17 นายภูเบศร์ บุญมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ภูเบศร์ บุญมา  
18 นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่ เจ้าพนักงานธุรการฯ อกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่  

 
เปิดประชุมเวลา   09.00   น. 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา 
เลขานุการฯ  นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และสวัสดีพนักงานจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้
 เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
 ๒๕63 ขณะนี้มี ผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภาฯจุดธูป 
 เทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ ประจำที ่   
  - ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ
 วาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต 1) การเลือกตั้ง ตามที่กระผมได้ติดตามข่าวคราวตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ 
ประธานสภาฯ การเลือกตั้ง มีการตรวจสอบงบประมาณที่แต่ละท้องถิ่นได้ตั้งไว้ เรื่องระยะเวลายังไม่
 แน่ชัด แม้แต่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือไม่ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  27 กันยายน 2562 
นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 
 ครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่  27 กันยายน 2562 ไมม่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ระเบียบวาระท่ี  3      เรื่อง สืบเนื่อง 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่อง ความคืบการซ่อมแซมเมรุ หมู่ 5  
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ เชิญครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก 
เลขานุการฯ เทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเจ้าหน้าทุกท่านคะ จากการ

ตรวจสอบเมรุอยู่ในพื้นท่ีป่า ป่าช้าแห่งนี้สร้างมานานมากกว่า 20 ปีแล้ว ชาวบ้านไม่ได้
ขอเอกสารสิทธิ์ นสล. ตอนนี้เราต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ให้สำนักงานที่ดินออกมารังวัด 
โดยทางหมู่บ้านออกค่ารังวัดเอง ดำเนินการรางวัดเสร็จแล้ว ตอนนี้รอผู้ว่าราชการ
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จังหวัดลำพูนลงนามในประกาศ เอกสารนี้ลงชื่อไว้ว่าที่สาธารณประโยชน์ (ป่าช้า)  
คือต้องทำป่าช้าเท่านั้น เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลงนามแล้ว  การที่เทศบาลจะ
ดำเนินการซ่อมแซมได้ต้องทำเอกสารขออนุญาตการใช้ที่ตรงนั้น ซึ่งเอกสารขออนุญาต
พร้อมแล้วแต่รอเอกสารหนังสือสำคัญที่หลวงมาแนบคะ แล้วจึงนำเอกสารทั้งหมดไป
อำเภอและสำนักงานที่ดิน เข้าสู่คณะกรรมการใช้พื้นที่สาธารณ ประโยชน์ โดยมี
ท่านผู้ว่าฯเป็นประธาน เมื่อมีมติที่ประชุมให้เทศบาลตำบลศรีวิชัยสามารถดำเนินการ
ซ่อมแซมเมรุได้ เราถึงจะดำเนินการซ่อมแซมได้ เป็นไปตามข้ันตอนคะ 

นายสมนึก แสนเจริญใจ เรื่องนี้มีผลกระทบต่อสมาชิกสภาฯ ได้ข่าวมาจากการประชุม หมู่ 5 ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า 
สมาชิกสภาฯ ตอนนี้จะทำโครงการต่าง ๆ มีคนตรวจสอบ ต้องระมัดระวัง ชาวบ้านบางคนบอกวา่ถ้า

ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ ความหมายคือนำเรื่องนี้ไปอ้างกับชาวบ้าน ทางเทศบาลบอกว่าทำ
ไม่ได้จะโดนตรวจสอบ เป็นการสร้างความไม่เหมาะสม การทำงานตามขั้นตอน ตาม
หลักเกณฑ์ สภาฯก็มีมติอนุมัติแล้ว ใครก็ไม่ขัดขว้างหรือห้ามดำเนินการครับ ทุกคน
อยากจะให้สร้างทุกอย่าง ทุกที่ที ่เป็นที่สาธารณะให้ดี ผมเสนอทุกหมู่บ้านถ้ามีงบก็
ขอให้ช่วยกันทำครับ เราอยู่แบบเป็นมิตรครับ 

นายสุรพล ดวงจิต การดำเนินการเรื่องนี้รอหนังสือลงนามจากผู้ว่าฯ และจะมอบหมายให้ใครรับผิดชอบใน 
ประธานสภาฯ การติดตามเอกสารครับ และต้องชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจถึงเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากการ

ดำเนินงานต่าง ๆ มีลำดับขั้นตอนและที่สำคัญคือต้องทำตามระเบียบครับ ซึ่งเราคิดว่า
การดำเนินการจะเป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อมาศึกษาระเบียบแล้วมีกระบวนการทำงานหลาย
ขั้นตอนครับ น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายครับ ขอบคุณเลขานุการสภาฯที่ได้ชี้แจงประเด็นนี้
ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพ่ิมเติม   "มาตรา 24   ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญ ครั้ง
แรกและวันเริ ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด"  วรรคสี่"สมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีการกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด"และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554  ข้อ 21 "การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี
ถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละ 

 ปี โดยนำความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม" วรรคสอง "เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว 
 ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่

เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 
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  ซึ่งในวันนี้ จะเป็นการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ที่ 2 , 3 และ 4 ของปี 
2563  และสมัยประชุมสามัญ  ที่ 1 ของปี 2564 
  ตามปกติแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง จะกำหนดสมัยประชุม
สามัญ ที่ 2 ในเดือนมิถุนายน  ซึ่งถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นการเสนอ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ตามระเบียบของเทศบาลไม่ได้กำหนดไว้และสมัยสามัญที่ 3 ใน
เดือนสิงหาคม เป็นช่วงเวลาที่ต้องนำเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีแก่
สภาฯ  ส่วนสมัยที่ 4 จะประมาณเดือน พฤศจิกายน หรือธันวาคม ของทุกปี  แต่ในปีนี้
ก็แล้วแต่มติท่ีประชุมสภาเทศบาลฯจะกำหนด  ถ้าจะให้เสนอแนะ ขอเสนอดังนี้ 

 ปี พ.ศ.2563 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30  มิถุนายน 2563 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30  สิงหาคม 2563 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30  กันยายน 2563 
 ปี พ.ศ.2564 
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 

และหากเดือนใด ที ่ไม่ได้กำหนดประชุมสมัยสามัญไว้ และมีเรื ่องเร่งด่วน จำเป็น 
ก็สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญได้ค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือมีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต 4.2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลศรีวิชัย  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 
นายสมยศ กันทะวัง เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กระผมได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาของตำบลศรีวิชัยนั้นกระผมได้นำเรียนทางอำเภอว่า เทศบาลฯ 
ได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหา ของหมู่ 4 และหมู่บ้านอื่น ๆ ที่มีความต้องการขุดเจาะบ่อ
บาดาลแต่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในส่วนของเครื่องจักรในการทำงาน ท่านรอง
นายกฯประเวศน์ ได้ประสานไปยังอบจ.ลำพูน ตอนนี้โครงการที่แก้ปัญหาภัยแล้งจะ
เป็นโครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำ ขุดลอกคลองบึง และฝายแม้วหรือฝายชะลอน้ำครับ 
ดังนั้นจึงได้สำรวจหาพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตป่า โครงการที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น มี 3 
โครงการ คือ โครงการถนนเข้าฝายบ้านห้วยบง หมู่ 3  โครงการขุดลอกคลองบึงบ้าน
แม่จ๋อง หมู่ 7 และโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ครับ เป็นโครงการ
เร่งด่วน มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการ โครงการใดที่เราขอไป
ถ้าสำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณแล้วเราไม่สามารถทำได้ นายกฯต้องมีส่วน
รับผิดชอบครับ สมมติว่า เราได้รับการอนุมัติงบประมาณ 5 โครงการ แต่เราไม่สามารถ
ทำได้หมดทั้ง 5 โครงการ ก็จะทำให้ที่อื่นเสียโอกาสไปด้วยครับ พื้นที่ใดเป็นที่ดินสปก. 
เราก็ต้องขออนุญาตก่อนที่จะส่งโครงการครับ ดังนั้นก่อนที่เราจะทำโครงการหรือส่ง
โครงการเราต้องคัดกรองให้ละเอียดรอบคอบครับ วันที่ 4 ได้หารือกับช่างถึงความ
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เป็นไปได้โครงการที่สามารถดำเนินการได้มี 3 โครงการ ในส่วนของขุดลอกอ่างห้วย
ทรายขาว 1800 เมตร ของบอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มเติมปี 2563 ถ้าตกหล่นก็อาจจะ
เป็นงบปี 2564 เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นครับ 
งบอุดหนุนเฉพาะกิจปีนี ้เทศบาลได้งบจัดสรรประมาณสามล้านกว่าบาทครับ คือ
โครงการถนนลาดยาง หมู ่ 7 และหมู่ 3 ตอนนี้ เจ้าหน้าที ่ก็ได้เตรียมเอกสารเพ่ือ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครับ ปัญหาภัยแล้งตอนนี้ทางสมาชิกฯ ก็คงร้อนใจ ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการตอนนี้บ้านแม่ป้อกใน ท่านรองนายกฯประเวศน์ ได้ประสานทางอบจ. และ
หมู่ 9 แต่เป็นที่สปก. ต้องขออนุญาตก่อนครับ ตามหนังสือสั่งการโครงการขุดเจาะน้ำ
บาดาลไม่สามารถทำได ้โครงการที่สามารถทำได้คือโครงการขุดลอกฯครับ งบประมาณ
ตัวนี้ต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนเพราะเป็นงบประมาณ
ช่วยเหลือเร่งด่วนครับ สมาชิกฯ สามารถเสนอโครงการเข้ามาได้ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านนายกฯที่ได้ชี้แจงในส่วนของการแก้ปัญหาภัยแล้งของตำบลศรีวิชัย 
ประธานสภาฯ ตำบลเราจะมีปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินเขตป่าสงวน 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ประเด็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งในตำบลศรีวิชัย 

กระผมขออนุญาตเสนอความคิดเห็นส่วนตัว จะพูดให้เข้าใจง่ายคือเราต้องมอง 2 
ประเด็นที่เราต้องมาศึกษากัน ประเด็นแรกเรื่องน้ำใช้เพ่ือการเกษตร ประเด็นที่สองคือ
น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงต่อสภาฯนั้นเป็นแนวทางของ
คณะผู้บริหาร จะมุ ่งประเด็นไปที่น้ำเพื ่อการเกษตรเป็นหลักครับ ท่านนายกฯมุ่ง
ประเด็นไปที่การขุดลอกอ่างน้ำ ขุดลอกเปิดทางน้ำ กระผมขอเสนอความคิดเห็นในการ
แก้ปัญหาภัยแล้ง ผมมองว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคครับ ซึ่ง
ตามที่คาดการปีนี้จะแล้งที่สุดในรอบ 10 ปี เดือนมีนาคม เมษายน แล้งแน่นอนครับ 
เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาภัยแล้งกระผมอยากให้ทางฝ่ายบริหารมองถึงปัญหาขาด
แคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคด้วยครับ ซึ่งตำบลศรีวิชัยเรามีแม่น้ำสายใหญ่ที่ล่อ
เลี้ยงพี่น้องชาวบ้านในตำบลคือแม่น้ำลี้ เราจะมีแนวทางใดที่สามารถนำน้ำจากแมน่้ำลี้
มาให้พี่น้องชาวบ้านได้ใช้ ผมเห็นหลายที่ขออนุญาตกรมเจ้าท่าเพื่อดูดน้ำจากลำน้ำลี้ 
โดยจัดซื้อท่อหอยโข่งต่อเข้าระบบประปาหมู่บ้าน ผ่านถังพักกรองน้ำแล้วแจกจ่ายน้ำ
ให้กับชาวบ้าน อย่างน้อยก็สามารถนำน้ำไปอุปโภคได้ครับ ผมฝากทางฝ่ายบริหารมอง
ในประเด็นนี้ด้วยครับ เพราะว่าการที่เราจะมุ่งเน้นแต่การขุดลอกอย่างเดียว เราต้องคิด
หลายด้านว่า ถ้าหากเราขุดลอกแล้วจะได้น้ำหรือไม่ ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์มี
มากน้อยเพียงใด ขุดลึกกี่เมตรมีผลกระทบหรือไม่ พอถึงฤดูน้ำหลากจะทำให้ตลิงทรุด
หรือไม่ ต้องศึกษาในเรื่องผลกระทบการขุดลอกด้วยครับ และการขุดลอกเราต้องดูว่า
เรามีแหล่งต้นทุนน้ำจากที่ไหน สมมติว่าจะขุดลอกที่ห้วยทรายขาวเราต้องศึกษาว่า
แหล่งต้นทุนน้ำมีมากน้อยเพียงใด ขุดลอกแล้วจะได้น้ำปริมาณมากน้อยเพียงใดครับ 
ฝากทางช่างศึกษาเรื่องนี้ด้วยครับ เพื่อที่จะบริหารงบประมาณให้คุ้มค่าและประโยชน์
กับพ่ีน้องชาวบ้านตำบลศรีวิชัยให้สูงสุดครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ท่านสท.นิรันดร์ ได้พูดถึงเรื่องการแกป้ัญหาการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและ 
ประธานสภาฯ บริโภคครับ ตอนนี้เราไม่ทราบว่าน้ำบาดาลของแต่ละหมู่บ้านมีมากน้อยเพียงใดครับ 
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นายประเวศน์ พรมยืน เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ตอนนี้น้ำในลำน้ำลี้ขาดสายแล้วครับ น้ำในลำน้ำลี้มีปริมาณไม่เพียงพอที่จะสูบขึ้นมา

ใช้ได้ครับ เราได้โครงการฝายเพื่อกักเก็บน้ำหมู่ 6 และหมู่ 2 และได้โครงการสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์อีก 6 หมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2564 หมายถึงดือนตุลาคม 2563 
งบประมาณตัวนี้จะอนุมัติครับ  

นายสมยศ กันทะวัง ขออนุญาตครับ การขุดลอกห้วยทรายขาว ทุ่งหนองหอย ทุ่งเหนือสะพาน หญ้าขึ้นรก 
นายกเทศมนตรีฯ มาครับ ต้องจ้างรถแมคโคร 5,000 บาท มาเคลียพ้ืนที่ ขุดแนวเพ่ือส่องกล้อง ช่างต้อง

ไปรางวัด ส่องกล้อง กว่าจะออกมาเป็นแบบประมาณการมีหลายขั้นตอนครับ ถ้าเราไม่
เคลียพื้นที่ช่างก็ไม่สามารถดำเนินการได้ครับ งบประมาณเทศบาลเรามีไม่มากพอเรา
ต้องของบประมาณช่วยเหลือจากทางจังหวัดครับ ในส่วนการแก้ปัญหาภัยแล้งนั้นฝาย
แต่ละหมู่บ้านก็จะมีหัวหน้าเหมืองฝายคอยดูแล เทศบาลได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ให้กับ
หมู่บ้านได้ใช้งานครับ ธรรมชาติของน้ำต้องไหลผ่านจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ เราไม่สามารถกั้น
น้ำได้ เนื่องจากชาวบ้านได้ตั้งเครื่องสูบน้ำเพ่ือการเกษตรไว้เป็นจุด ๆ หากเรากักกั้นน้ำ
ไว้ ชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ต่ำก็จะไม่สามารถสูบน้ำใช้ได้ชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อน
ครับ ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ปีที่ผ่านมา บ้านแม่จ๋องต้องเตรียมถังน้ำเพื่อรอรับ
น้ำจากรถบรรทุกของเทศบาลที่นำไปแจกจ่าย ปีนี้ยังไม่มีการร้องขอมา ผมคิดว่ายังไม่
เด ือดร ้อนหนักเท ่าป ีท ี ่ผ ่าน ๆ มาคร ับ  แต ่ถ ้า เก ิดว ิกฤต ิหร ือม ีความจำเป็น 
จริง ๆ น้ำบาดาลของเทศบาลมีบริการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านครับ 

นายวิรัตน์ วงศ์ฝั้น เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนำเรียนเรื่องภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ ตอนนี้ 
 มี 3 หมู่บ้านที่มีความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค คือ หมู่ 4 หมู่ 3 หมู่ 9  ตอนนี้

บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 มีปัญหาเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาล แต่ท่านรองนายกฯประเวศน์
ประสานทางอบจ. และจะมาดำเนินการปลายเดือนนี้ บ้านห้วยบง หมู่ 3 ผมได้ไป
สำรวจพื้นที่แล้ว ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านห้วยบงหมู่ 3 เชื่อมเข้าไปบ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 
ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้ ชาวบ้านต้องซื้อน้ำใช้ครับ และเรียนถามท่านนายกถึงโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาลในพื้นที่สปก.ของหมู่ 3 โครงการบรรจุในเทศบัญญัติปีงบประมาณ 
2563 ตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ตอนนี้ตรงจุดที่
หมู่บ้านสูบน้ำใช้อยู่เป็นประจำนั้นอยู่ใกล้กับบ่อน้ำชาวบ้านทำให้น้ำในบ่อของชาวบา้น
แห้งตามไปด้วย ชาวบ้านละแวกนั้นไม่ให้สูบน้ำทุกวัน โดยเสนอให้ 3 วัน สูบน้ำ 1 ครั้ง 
แต่ถ้าทำแบบนี้น้ำก็ไม่เพียงพอสำหรับชาวบ้านครับ สำหรับหมู่ 9 มีที่ดินสปก.ของ
ชาวบ้านที่ยินยอมให้ขุดเจาะบ่อบาดาลได้แต่ไม่ทราบว่าทางเทศบาลดำเนินการไปถึง
ขั ้นตอนไหนครับ โครงการของหมู ่ 9 ไม่อยู ่ในเทศบัญญัติฯแต่เราสามารถขอ
งบประมาณจากอบจ.ได้ครับ กระผมขอฝากเรื่องการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค
บริโภคด้วยครับ 
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นายสมนึก แสนเจริญใจ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ น้ำซัมเมอร์ส หมู่ 9 ตรงป่าช้าตอนนี้น้ำไหลน้อยมาครับ  

ได้ปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านและกำนันจะนำท่อน้ำหย่อนลงไป หรือจะเป่าบ่อ แต่ถ้าหาก
เป่าบ่อก็เกรงว่าบ่อจะล่ม ผู้ใหญ่บ้านฝากกระผมประสานช่างว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้
อย่างไรดี น้ำไหลน้อยลงเรื่อย ๆ  บ้านผมตอนนี้น้ำก็ไม่ไหลครับเรื่องที่สองเรื่องเสียง
ตามสาย ชาวบ้านขอให้เทศบาลดำเนินการหากมีอุปกรณ์ ฝากเรื่องกับฝ่ายบริหารด้วย
ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต หมู่ 9 นั้นน้ำใต้ดินแห้งจริงครับ ในการหย่อนซัมเมอร์สเราต้องดูระดับน้ำที่มีอยู่มีมาก 
ประธานสภาฯ น้อยเพียงใด และจะสามารถหย่อนลงไปได้หรือไม่ เชิญ ผอ.ช่าง ชี้แจงครับ 
นายประยุทธ เงาส่อง บ่อมีความลึกเท่าใด  
ผอ.กองช่าง 
นายสมนึก แสนเจริญใจ ความลึก 150 เมตรครับ ตอนที่ขุดเจาะบ่อผมเป็นประธานโครงการกองทุน SML ครับ 
สมาชิกสภาฯ   
นายประยุทธ เงาส่อง บ่อนั้นผมได้ไปดูครับ บ่อเป็นหินปูนเกาะเยอะมาก ทำให้รูท่อเล็กลง และอุดตันใบพัด 
ผอ.กองช่าง ครับ ปัญหาอาจจะไม่ใช่ที่ท่อ แต่ซัมเอร์สอาจจะมีปัญหาครับ แต่ถ้าจะหย่อนลงไปก็

สามารถทำได้แต่ถ้าลงไปแล้วแรงดูดก็จะลดลง เพราะกำลังส่งของซัมเมอร์สอยู่ที่ระยะ 
50 เมตร ปัญหาเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญหลังจากประชุมนี้ผมจะไปสำรวจว่าปัญหาเกิด
จากอะไรครับ 

นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื ่องภัยแล้ง กระผมรู ้สึกยินดีที ่ทางอบจ.ให้ความ

ช่วยเหลือครับ ตอนนี้บ้านแม่ป้อกในก็เข้าขั้นวิกฤตครับ แต่ตอนนี้น้ำใช้อุปโภคบริโภค
ไม่เพียงพอครับ ท่านนายกให้สำรวจรายชื่อชาวบ้านที่มีแท้งค์น้ำ ผมได้ทำการสำรวจ
และให้ชาวบ้านมาลงชื่อแล้วมีจำนวน 13 ราย เพื่อรองรับน้ำสะอาดจากเทศบาลเพ่ือ
ใช้บริโภค เพราะทุกวันนี้ชาวบ้านใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำซึ่งไม่สะอาดแต่ก็ต้องใช้เพราะน้ำ
ขาดแคลนครับ ชาวบ้านบางคนก็ไม่มีเงินซื้อน้ำสะอาดใช้ครับ เรื่องต่อไปกระผมขอ
สอบถามความคืบหน้าท่อน้ำลำห้วยช้างซึ่งช่างได้ไปสำรวจแล้ว ตอนนี้ดำเนินการไปถึง
ไหนแล้วครับ ตอนนั้นเรามีเงินสะสมหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลย
ครับ ทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้ฝากกระผมสอบถามเรื่องนี้ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ท่านสท.สุทธินันท์ พูดถึงเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคตอนนี้ชาวบ้านได้เตรียมถังน้ำและแท้งค์  
ประธานสภาฯ น้ำแล้ว ฝากท่านนายกฯให้เจ้าหน้าที่นำน้ำสะอาดบริการแก่ชาวบ้านด้วยครับ  
นายประเวศน์ พรมยืน สืบเนื่องเรื่องน้ำ หมู่ 3 โครงการอยู่ในเทศบัญญัติแล้ว หมู่ 9 ไม่มีโครงการในเทศ 
รองนายกเทศมนตรีฯ บัญญัติฯ การขุดเจาะบ่อเราทำการเทสดูน้ำใต้ดินได้ แต่ต้องดูอีกทีว่าใต้ดินมีโพรง

หรือไม่ หากมีโพรงเมื่อเจาะลงไปน้ำก็ไหลลงดินหมดครับ เราใช้เครื่องจักรของอบจ.ก็
จริง แต่วัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าน้ำมันเครื่องจักรก็ต้องใช้งบประมาณของเทศบาลอยู่ครับ 
หลังจากดำเนินการเสร็จแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลรักษา ทำความสะอาด ต้องล้างท่อครับ 
หมู่ 9 ที่ผมไปดูมาหินปูนเกาะเยอะมาก รูท่อแคบมากครับ ท่อตันทำให้ดูดน้ำปริมาณ
น้อย ยกตัวอย่างการดูแลรักษาของหมู่ 8 มีคณะกรรมการดูแลระบบน้ำ ทำความ
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สะอาด ล้างท่อสม่ำเสมอครับ ท่านจะรอแต่ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลทำให้ก็ล่าช้า เพราะ
งานช่างมีเยอะครับ ทั้งงานแก้ไขซ่อมแซมซัมเมอร์ส ซ่อมแซมไฟกิ่ง บางช่วงถ้างาน
เยอะช่างก็จะทำไม่ทันครับ  

นายสุรพล ดวงจิต เกดิปัญหาเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขครับ มีกรณีตัวอย่าง อารามห้วยน้ำดั้น น้ำจะมีสีแดง  
ประธานสภาฯ เพราะท่อดูดเป็นเหล็กจึงทำให้เกิดสนิม จึงเปลี่ยนเป็นท่อพีวีซีหลังจากนั้นน้ำใสใช้

บริโภคได้เลยครับ  
นายสมคิด ธรรมป๊อก เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ความเดือดร้อนเรื ่องน้ำของหมู ่ 9 ผมเป็นหนึ่งใน

กรรมการดูแลเรื่องระบบไฟฟ้า ตั้งแต่สิ้นปีที่ผ่านมาระยะเวลา 1 เดือน ผมได้เปิดน้ำ
ช่วงเช้า 2 ครั้ง ช่วงเย็น 2 ครั้ง ผมสังเกตดูแล้วถ้าเปิดทิ้งไว้  2-3 วัน น้ำจะอยู่ระดับ
ต่ำสุดครับ พอน้ำหมดก็ต้องปิดน้ำทั้งวันทั้งคืนก่อนครับ น้ำไหลตลอดครับแต่ไหลน้อย 
ผู้ใหญ่บ้านได้งบประมาณจัดซื้อท่อประปาจากอำเภอ จึงดำเนินการเปลี่ยนท่อใหม่
ตั ้งแต่บ่อเจาะไปถึงแท้งค์น้ำ และจากแท้งค์น้ำไปถึงร้านพงษ์พาณิชย์ น้ำมีตะกอน
เหลือง ๆ คล้ายโคลนอาจจะเกาะซัมเมอร์ส อีกหนึ่งบ่อใกล้บ้านนางตุ่นนั้น บ่อของ
หมู่บ้านห่างจากบ่อน้ำของชาวบ้านเพียง 1 วา จึงทำให้บ่อของชาวบ้านแห้งตามทำให้
เจ้าของบ่อได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ โดยให้ 3 วันสูบน้ำได้ 1 ครั้ง ถ้าทำแบบนี้น้ำ
ก็จะไม่เพียงพอให้กับชาวบ้านครับ ตอนนี้มีที่ดินแต่เป็นที่สปก.ของชาวบ้านหมู่ 9 ให้
เข้าไปทำการขุดเจาะบ่อได้ครับ ผมประสานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินฯ เจ้าหน้าที่
แนะนำให้เจ้าของที่ดินไปติดต่อขออนุญาตใช้พื้นที่ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจก็ไดค้รับ 
เอกสารผมได้มอบให้กับท่านปลัดแล้ว ตอนนี้ดำเนินการขออนุญาตแล้วหรือยังครับ 
ชาวบ้านเดือดร้อน ในส่วนหมู่ 3 ตอนนี้ชาวบ้านต้องซื้อน้ำใช้ครับ ฝากทางท่านนายกฯ
ดูแลประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำให้ชาวบ้านด้วยครับ 

นายสุรพล ดวงจิต แต่ละท่ีมีปัญหาแตกต่างกัน เราช่วยกันหาแนวทางแก้ไขให้ตรงประเด็นครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ สมาชิกฯทุกท่านก็คงคิดเช่นเดียวกับผม เรื่องการขาดแคนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นปัญหา 
สมาชิกสภาฯ สำคัญ เพราะฉะนั้นกระผมจึงขอฝากให้ท่านนายกฯ มุ่งเน้นในเรื่องนี้เป็นประเด็นหลัก 

หมู่ 12 น้ำก็เริ่มไหลน้อยแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไร หมู่ 5 ต้องบริการ
ส่งน้ำทุกปี ตอนนี้ยังพอมีใช้ครับแต่เดือนมีนาคม-เดือนเมษายนเดือดร้อนหนักว่านี้แน่
ครับ รถน้ำของเทศบาลจะบริการส่งน้ำไหวหรือไม่ครับ กระผมขอย้อนไปเรื่องที่ท่าน
นายกฯกล่าวถึงเรื่องการขุดลอกระยะทาง 1,800 เมตร ใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจใน
ปีงบประมาณ 2563 ตามท่ีท่านนายกฯได้นำเรียนว่าเป็นหนังสือสั่งการงบภัยแล้งเพ่ือ
กักเก็บน้ำ กระผมฟังท่านนายกฯอธิบายเมื ่อสักครู ่ข ัดแย้งกกับ เหตุผล ฝากทาง
เจ้าหน้าที่ดูเรื่องนี้ด้วยครับ ด้วยความเป็นห่วงครับ เพราะการที่จะพิจารณางบประมาณ
ใดสมาชิกฯ ต้องพิจารณา 2 อย่าง คือ 1)ข้อระเบียบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ 
2)ประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ ในส่วนเรื่องการขุดลอกนั้นฝากผอ.ช่างด้วยครับ เพราะ
ท่านนายกฯได้นำเรียนแล้วว่าหนังสือสั่งการเป็นงบภัยแล้งกักเก็บน้ำ แต่ถ้าดำเนินการ
ไปแล้วได้ปริมาณน้ำน้อย จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ครับ ส่วนประเด็นทรายถมนา
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ชาวบ้าน สอบถามท่านนายกฯว่าสอดดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะหนังสือสั่ง
การบอกว่าแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อกักเก็บน้ำ ถ้าจะขุดลอกจะเอาต้นทุนน้ำจากที่ไหนมา
กักเก็บครับ ถ้าขุดแล้วไม่ได้ปริมาณน้ำและมีการตรวจสอบขึ้นมาจะทำอย่างไรครับ ผม
เสนอว่าถ้าเราจะทำโครงการงบเงินอุดหนุนผมขอให้มุ่งเน้นที่น้ำอุปโภคบริโภคมาเป็น
อันดับแรกครับ ส่วนเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรนั้นถ้าเราขุดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้น้ำหรือไม่ 
จนถึงเดือนมิถุนายนฝนจะตกหรือไม่ งบประมาณที่สูญสียไปจะคุ้มค่าคุ้มทุนหรือไม่ ที่
ผมเน้นย้ำเพราะจะเข้าสู่วาระท่ี 4.3 สภาจะต้องมีการพิจารณาครับ 

นายนิชสัน เดชะอุป ประเด็นนี้ถ้าเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผมเสนอให้จัดซื้อถังไฟเบอร์พร้อมขาตั้งเก็บไว้ที่ 
รองประธานสภาฯ เทศบาลประมาณ 20 ใบ เราเตรียมไว้เพื ่อแก้ปัญหาเวลาที ่หมู ่บ้านใดเดือดร้อน

สามารถทำเรื่องขอยืมถังน้ำเพื ่อนำไปรองรับน้ำจากรถบริการของเทศบาลได้ครับ  
ตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูแล้งแล้วเราจะดำเนินการเจาะบ่อหรือว่างท่อผมคิดว่าล่าช้าไม่ทัน
เหตุการณ์ครับ ผมเสนอให้จัดซื้อถังไฟเบอร์ 20 ใบ ขนาดประมาณ 2,000 ลิตร ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ท่านรองประธานสภาฯเสนอ จัดซื้อถังไฟเบอร์ 20 ใบ ขนาดประมาณ 2,000 ลิตร 
ประธานสภาฯ ครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ สำหรับหมู่ 9 ผมเสนอว่าให้นำน้ำจากแม่น้ำลี้ไปใช้ ถ้าหากดำเนินการขุดเจาะบ่อแล้ว 
สมาชิกสภาฯ ไม่ได้น้ำหรือบ่อล่มหรือปัญหาอะไรก็ตาม ผมขอแก้ปัญหาโดยการสูบน้ำจากแม่น้ำลี้มา

พักไว้แล้วนำมาบำบัดครับ 
นายสมยศ กันทะวัง ขออนุญาตครับ ผมเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเพิ่มเติม โดยมี 
นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกฯ เขต 1 และเขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตอนนี้เกิดปัญหาเราต้องลงพื้นที่

สำรวจและรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน เพื ่อเราจะทราบปัญหาที่แท้จริงเพื ่อจะได้
ดำเนินการแก้ไขให้รวดเร็วครับ เรื่องการขุดลอกผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านเมื่อคราว
ประชุมหมู่บ้านครั้งที่ผ่านมาท่านสท.นิรันดร์ก็ได้เสนอให้ดำเนินการ ไม่ใช่หนังสือสั่งการ
ตัวนี้ แต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านจึงตกลงทำ เบื้องต้นผมกล่าวไปแล้วว่า
งบประมาณของเราไม่เพียงพอจึงต้องของบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจไม่เกี่ยวกับหนังสือสั่งการนี้ครับ เพราะทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ถนนหรือภัยแล้งเราสามารถยื่นเรื่องของบอุดหนุนเฉพาะกิจได้ครับ แต่ก็ต้องมีประมาณ
การเพ่ือของบประมาณครับ 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่เทศบาลเกือบทุกคนเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบคะ ทางฝั่งของสมาชิกฯ 
เลขานุการฯ ก็ต้องสอบถามว่าจะคัดเลือกสมาชิกฯ เป็นคณะกรรมการเพื ่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
 โดยแบ่งเขตหรือรวมกัน แตด่ิฉันเสนอให้รวมกันทั้ง 2 เขต เพ่ือที่จะได้ทราบปัญหาและ
 แก้ไขร่วมกันคะ เจ้าหน้าที่จะทำหนังสือคำสั่งแล้วส่งสำเนาคำสั่งให้กับทุกท่านคะ 
นายสุรพล ดวงจิต ผมเห็นด้วย ในการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาภัยแล้งระดับตำบล โดยให้ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ในอนาคตหากทางอำเภอให้เราเสนอโครงการ 

และเราส่งโครงการในนามคณะกรรมการแก้ปัญหาภัยแล้งระดับตำบลก็อาจจะทำให้
โครงการนั้นมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติครับ 



๑๐ 

 

 กระผมขอมติที่ประชุม เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาภัยแล้งตำบลศรีวิชัย 
โดยให้สมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 เขต ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง ตามท่ีท่านรองประธานสภาฯ ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ในการ 
ประธานสภาฯ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยการจัดซื ้อถังไฟเบอร์ ที ่ผ่านมาเทศบาลนำน้ำไปบริการ

แจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ถ้าเราจัดซื้อถังไฟเบอร์ตั้งตามจุดต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ทำให้
เจ้าหน้าที่ทำงานง่ายขึ้นด้วยครับ ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ท่านใดมีเรื่องเสนอเพิ่มเติม
ครับ 

นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผขอฝากท่านนายกฯอีกหนึ่งเรื่องครับ บ้านแม่อีไฮ 

หมู่ 2 มีฝายกักเก็บน้ำ 2 จุด คือตรงใต้สะพานและเหนือสะพาน ช่างอบจ.ได้ลงมา
สำรวจแล้วและพร้อมที ่จะสนับสนุนกระสอบและกล่องกาเบรียล เพื ่อดำเนินการ
ซ่อมแซมฝาย เพราะฝายแบบนี้ในตำบลเรามีอยู่ที่เดียวครับ มีประโยชน์มากเพราะฝาย
ได้กักเก็บน้ำไว้ครับ ย้อนไปเมื่อก่อนทางฝั่งทิศตะวันตกน้ำจะแห้งตั้งแต่มีฝายน้ำไม่เคย
แห้งเลยครับ แต่พอถึงฤดูน้ำหลากก็จะมีทราย กิ่งไม้ ใบไม้ต่าง ๆ ไหลมาทับถมทำให้
ฝายตื ้นเขิน ทำให้กักเก็บน้ำได้น้อย ชาวบ้านอยากจะให้ดำเนินการขุดลอกและ
ซ่อมแซมฝาย ผมจึงได้ประสานไปยังผ ู ้นำหมู ่บ้าน ท่านก็ได้บอกว่าได้ขอความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานของทหารและได้รับปากว่าจะมาดำเนินการภายในเดือนนี้ 
มาถึงตอนนี้ทางผู้ใหญ่บ้านประสานไปยังหน่วยทหารแล้ว เรื่องเงียบไปยังไม่มีการตอบ
รับกลับมาครับ ถ้าไม่มาดำเนินการตอนนี้น้ำก็จะแห้งไปเรื่อย ๆ ชาวบ้านต้องการจะกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งครับ ถ้าหากทางหน่วยงานทหารไม่มาดำเนินการ กระผมขอความ
อนุเคราะห์ท่านนายกฯ นำรถแม็คโครขุดลอกนำทรายออกครับ ในส่วนการซ่อมแซม
ฝายชาวบ้านจะช่วยกันซ่อมแซมครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ในส่วนนี้ก่อนจะดำเนินการต้องได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมยศ กันทะวัง เรื่องนี้กระผมได้นำหนังสือประสานไปยังหน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค ๓  
นายกเทศมนตรีฯ ไปแล้วแต่ทางหน่วยช่างพัฒนาฯ แจ้งว่าทางหน่วยถูกปรับลดงบประมาณครับ เรื่องก็

เลยเงียบไป ผมจึงให้รองนายกฯประเวศน์ ประสานไปยังอบจ.ลำพูน ตอนนี้เครื่องจักร
ของอบจ.ติดงานที่อื ่นแต่จะอนุเคราะห์เป็นกล่องกาเบรียลและกระสอบให้ได้ครับ 
กระผมก็จะเข้าประสานขอเครื ่องจักรกับหน่วยช่างพัฒนาฯและอบจ.อีกครั ้งครับ  
ผมก็ร้อนใจครับต้องเร่งดำเนินการเรื่องนี้ครับ ตามท่ีท่านสท.วิรัตน์ ได้กล่าวเบื้องต้นว่า
ตั้งแต่มีฝายตรงนี้ทำให้น้ำไม่แห้งอีกเลยและชาวบ้านสามารถสูบน้ำจากฝายนี้ไปใช้ใน
การเกษตรได้ด้วย ซึ่งก่อนหน้าทีจะสร้างฝายนี้ชาวบ้านไม่เคยได้ใช้น้ำจากตรงนี้เลยครับ 
และเพื่อจัดเตรียมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเทศกาล
สงกรานต์เพื่อให้ชาวบ้านได้สร้างรายได้จากตรงนี้ครับ ผมจะหาแนวทางแก้ไขให้ถึง
ที่สุดครับ 

 
 



๑๑ 

 

 
 
นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นที่ท่านรองประธานสภาฯ เสนอให้จัดซื้อถังไฟเบอร์เพ่ือนำไปใช้บรรจุน้ำเพ่ือ 
ประธานสภาฯ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน เราสามารถดำเนินการจัดซื้อ

ได้หรือไม่ครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ขออนุญาตตอบคำถามคะ     
เลขานุการฯ 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลศรีวิชัยนั ้น จะมีเจ้าหน้าที่

เทศบาล และสมาชิกสภาฯทั้ง 2 เขต ร่วมเป็นคณะกรรมการ การเสนอการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ เราดูแนวทางการแก้ไขตามระเบียบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ทุกเรื่องต้อง
ผ่านมติการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งคะ 

 2) เรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าและพื้นที่สป. การขอใช้พื้นที่ป่าต้องใช้เวลานานพอสมควร  
มีการขอใช้พื้นที่ป่า 3 ที่ คือ ห้วยป่าไร่ หมู่ 12  หนองเปา หมู่ 5 และ ห้วยมะต้อง  
หมู่ 7 ต้องมีเอกสารให้กรอกรายละเอียด มีแบบแปลนประมาณการ และต้องมีการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 

 3) เรื่องการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. การขอใช้ที่ดินนั้น ทีแรกเราทำเรื่องขอใช้ที่ทั่วไป แต่ตอนนี้
มีประเด็นภัยแล้งเพ่ิมขึน้มา ถ้าขอใช้ที่ดินส.ป.ก.ซึ่งเป็นที่ดินที่ชาวกันไว้เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์ การดำเนินการทำเหมือนขอใช้พื้นที่ป่าทั่วไปโดยขออนุญาตเลขาธิการ ส.
ป.ก.คะ กรณีที่ 1 ท่านสท.สมคิดยื่นเรื่องเข้ามานั้น ที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินมีเจ้าของมี
เอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินส.ป.ก. เจ้าหน้าที่แนะนำให้เจ้าของที่คืนที่ดินให้แก่ส.ป.ก. ก่อน 
แล้วจึงให้เทศบาลฯทำเรื่องขอใช้ที่ดินตรงนั้น โดยเจ้าของที่ดินต้องไปดำเนินการทุก
อย่างด้วยตนเองคะ  กรณีที่ 2 เรื่องภัยแล้ง เป็นกรณีเร่งด่วน เสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดคะ แต่ต้องมีเอกสารโครงการแบบแปลนการประมาณการให้เรียบร้อย ใช้
ระยะเวลาไม่นานคะ ได้ประสานเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. ถ้าเป็นกรณีภัยแล้งเป็นเรื่องเร่งด่วน
อาจจะลงพ้ืนที่รังวัดทันทีคะ ในส่วนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ถ้าเราทำเรื่องงบประมาณจะ
อนุมัติเร็วคะ เราต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมคะ พรุ่งนี้ให้ประสานเพื่อให้ช่าง
เขียนแบบ ประมาณราคาไว้ก่อนจะได้รวดเร็วคะ ในการประชาคมหมู่บ้านจะประสาน
ผู้นำหมู่บ้านอีกครั้งคะ 

นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยบง หมู่ 3 บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติฯแล้วเป็นที่ดิน 
สมาชิกสภาฯ ส.ป.ก.มีเจ้าของต้องดำเนินการอย่างไรครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง เตรียมเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และต้องแจ้งเจ้าของที่ดินเรื่องการคืนที่ดินแก่ส.ป.ก.ด้วยคะ 
เลขานุการฯ ถ้าเจ้าของที่ดินยินยอม ก็ทำพร้อมกับหมู่ 9 คะ 
นายนิชสัน เดชะอุป กรณีท่ีคืนที่ดิน ผมเกรงว่าจะเหมือนรายของหมู่ 11 คือเจ้าของที่ดินใช้น้ำฟรี และใช้น้ำ 
รองประธานสภาฯ แบบไม่ประหยัด ทำให้หมู่บ้านต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องนี้ต้องเป็นข้อตกลงกันระหว่างเจ้าของที่ดินกับหมู่บ้านครับ เมื่อคืนที่ดินแล้วต้องไม่ 
ประธานสภาฯ มีข้อผูกพันครับ เพราะคืนที่ดินให้แก่ ส.ป.ก.แล้วส.ป.ก.มอบที่ดินแก่เทศบาล ที่ดินตรง

นั้นก็เป็นของเทศบาลครับ 



๑๒ 

 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ เพ่ิมเติมที่เลานุการสภาฯกล่าวเมื่อสักครู่ เรื่องการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ กระผม 
สมาชิกสภาฯ ไม่ทราบว่าผู้นำหมู่บ้านได้รับข้อมูลมาจากไหน ในคราวการประชุมของหมู่บ้าน ได้มี

การประชุมประชาคมเรื่องการดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ ชาวบ้านแสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย บางท่านมีข้อสงสัยขุดลอกอ่าง
แล้วจะนำดินไปทิ้งตรงไหน กระผมก็ไม่สามารถตอบชาวบ้านได้เพราะกระผมก็ไม่ทราบ
รายละเอียดตรงนี้ครับ ผมจึงอยากขอปรึกษาสภาฯแห่งนี้ ต่อไปถ้าจะมีการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ หรือช่าง
เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะสามารถตอบคำถามชาวบ้านได้ครับ และชาวบ้านถามว่าดินที่
ได้จากการขุดลอกนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปทำถนน ได้หรือไม่ครับ 

นายประยุทธ เงาส่อง การขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ ช่างยังไม่ได้ไปสำรวจดูพื้นที่จริงครับ ถ้าออกไปสำรวจ 
ผอ.กองช่าง ก็ต้องมีการประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านให้นัดชาวบ้านที่มีพื้นที่การเกษตรในบริเวณนั้นที่

ได้รับผลกระทบร่วมสำรวจพ้ืนที่ด้วยครับ เพ่ือที่จะหารือแนวทางการดำเนินการ จะนำ
ดินที่ขุดลอกไปทิ้งก็ต้องมีสถานที่รองรับเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ในระหว่างที่
สัญญายังไม่สิ้นสุดจะไม่สามารถนำดินไปใช้ได้ครับ เมื่อสัญญาสิ้นสุดแล้ว จึงสามารถทำ
เรื่องขอใช้ดินได้ครับ และอีกกรณีถ้าพ้ืนที่นั้นสามารถนำดินที่ขุดมาวางทับบนสันอ่างได้
เราก็ไม่ต้องนำดินไปทิ้งที่อ่ืนครับ ขุดดินแล้วนำไปทำถนนเลยไม่ได้ครับต้องรอให้สิ้นสุด
สัญญาก่อน เพราะระหว่างที่สัญญายังไม่สิ้นสุดต้องมีการตรวจสอบครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองช่างที่ได้ชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ  
นายประเวศน์ พรมยืน สืบเนื่องเรื่องขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ มีความเป็นไปไดน้้อยที่จะดำเนินการไดค้รับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ เคยได้งบประมาณมาจำนวน 60,000 บาท แต่ขยายออกไม่ได้พ้ืนที่เป็นเขาและติดกับ

พ้ืนที่ของชาวบ้านครับ ชาวบ้านก็ไมย่ินยอมครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เราขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุมขออนุญาตใช้พื้นที่ ที่จะทำโครงการไว้ก่อน 
ประธานสภาฯ เมื่อถึงเวลาที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะไดท้ำได้รวดเร็วครับ  
นายนิรันดร์ ยะเมฆ เรียนท่านประธานสภาฯกระผมเห็นว่าผิดข้อบังคับการประชุมสภาฯ ในการขอมติต้อง 
สมาชิกสภาฯ ระบุให้ชัดว่าขอมติ เพื่อดำเนินการอะไร ไม่สามารถขอมติครอบจักรวาลได้ครับ ผิด

ระเบียบข้อบังคับครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ในประเด็น 4.2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลศรีวิชัย กระผมขอมติที่ประชุมในการ 
ประธานสภาฯ ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ ส.ป.ก. ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เราจะดำเนินโครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้ 
 1) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้  
 - ห้วยปู่ใหม่ หมู่ 4  
 - หนองเปา หมู่ 5   
 - ห้วยมงคล หมู่ 6 
 - ห้วยมะต้อง หมู่ 7 

- บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11  
 - ห้วยป่าไร่ หมู่ 12    
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 2) ขออนุญาตใช้ที่ดินที่ส.ป.ก.  
 - บ้านปาง หมู่ 1 
 - บ้านห้วยบง หมู่ 3  
 - บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9  
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต การแก้ปัญหาภัยแล้งวิธีเร่งด่วน การจัดซื้อถังไฟเบอร์ ขอมติที่ประชุมได้ 
ประธานสภาฯ หรือไม่ มีงบประมาณจัดซื้อหรือไม่ครับ ถ้าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจะได้นำเรื่องนี้เข้าสู่

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไปครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง การจัดซื้อถังไฟเบอร ์ต้องไปดูรายละเอียดครุภัณฑ์ก่อนคะ 
เลขานุการฯ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ กระผมเป็นห่วงเรื่องข้อระเบียบในการประชุมสภาฯ โดยเฉพาะในการขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ซึ่งการขอมติที่ประชุมตามข้อระเบียบในการประชุมสภาฯ ต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการขอมตินั้น ๆ กระผมเห็นด้วยกับท่านรองประธานสภาฯ ในการจัดซื้อ
ถังไฟเบอร์เพ่ือใช้บรรจุน้ำเพราะสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่าง
ดีครับ แต่ก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบครับ เพราะถ้าเราดำเนินการไม่เป็นไป
ตามระเบียบ อนุมัติไปแล้ว เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยระเบียบ ต้องคืนเงินครับ ตามที่ท่าน
ปลัดกล่าวคือขอรายละเอียดมาพิจารณาก่อนแล้วจึงค่อยขอมติอนุมัติครับ 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง แนวทางการดำเนินการสามารถใช้เงินสำรองจ่าย มีคณะกรรมการช่วยเหลือภัย  
เลขานุการฯ พิบัติตำบลศรีวิชัยเป็นผู้พิจารณาคะ ไม่ต้องผ่านมติที่ประชุมสภาฯ แผนงานงบกลาง  

เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นและไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า เช่น ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยต่าง ๆ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่าย
นอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เราตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในเรื่องนี้สามารถใช้ได้คะ เป็นอำนาจของนายกฯ 
แต่การจัดซื้อต้องมีรายละเอียดและราคาครุภัณฑ์เพ่ือเสนอให้สมาชิกฯพิจารณาเพ่ือขอ
มติจากท่ีประชุมคะ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3      เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายสุรพล ดวงจิต โครงสร้างพื้นฐานและงบซ่อมแซม ปีงบประมาณ 2560-2562 และรายรับ-จ่าย  
ประธานสภาฯ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางอรชร  สมพงษ์ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
ผอ.คลัง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ่ ตามท่ีท่านสท.สมนึก แสนเจริญใจ ได้ยื่นกระทู้ถามเกี่ยวกับ

โครงสร้างพื้นฐานละงบซ่อมแซม ปีงบประมาณ 2560-2562 และรายรับ-จ่าย ณ 
วันที่ 31 มกราคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกทุกท่านคะ  

 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 รายรับหักรายจ่ายแล้วติดลบ 971,278.76 บาท 
หมายความว่าเดือนมกราคมเรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับ 971,278.76 บาท แต่ใน
ภาพรวมต ั ้ งแต ่ เด ือนต ุลาคม 2562-มกราคม 2563 ร ับห ักจ ่ายแล้วเหลือ 
2,496,491.67 บาท มีรายรับมากกว่ารายจ่ายคะ นั่นหมายถึงเราจะมีเงินใช้จ่าย
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หมุนเวียน จำนวน 2,496,491.67 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไปเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ รัฐบาลจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรัฐบริหารจัดการเอง แต่เรามี
หน้าที ่รับงบปะมาณเข้าระบบและตัดงบประมาณออกจากระบบ มีผลกระทบกับ
การเงินเพราะจะไม่มีงบประมาณคงไว้ในบัญชี ที่ผ่านมางบประมาณจะโอนเข้ามาคราว
ละ 3 เดือน หรือ 6 เดือน แต่ตอนนี้โอนเข้าระบบตามจริงที่ต้องจ่ายใหกับผู้มีสิทธิคะ 
ไม่กระทบในเทศบัญญัติฯแต่จะไม่มีงบประมาณหมุนเวียนในระบบคะ 

 โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นเงินเบิกตัดปีมาจาก
ปีงบประมาณ 2562 จำนวนเงินที่กันเงิน คือ 1,581,800 บาท ยอดเบิกจ่ายคือยอด
ทำสัญญาตามราคาประมาณการของช่าง ยอดจ่ายจริงให้ผู้รับจ้างคือยอดเช็คเพราะมี
การหักภาษี ณ ที่จ่าย 7 เปอร์เซ็นต์คะ 

นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกฯท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายนิรันดร์ ยะเมฆ กระผมขออนุญาตแจ้งที่ประชุมสภาฯ ทางวัดแม่ป้อก จะมีการประชุมคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ เรื่องการจัดงานประเพณี ในวันที่ 17 เมษายน 2563  ทางผู้นำหมู่บ้านได้ประสาน

เจ้าหน้ากองการศึกษา และแจ้งคณะกรรมการวัดว่าในปีนี้เทศบาลมีงบประมาณให้งาน
ประเพณี วันที่ 17 จำนวน 80,000 บาท และงานสรงน้ำพระธาตุ จำนวน 25,000 
บาท ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าต้องชี้แจงให้คณะกรรมทราบถึงแนวทางจัดงานเพื่อให้เบิก
งบประมาณท้ังหมดได้ครับ ฝากเรื่องด้วยครับ 

นางสาวนงคราญ ศรีไทย ขอฝากเรื่องกับสมาชิกฯประสานผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี 
นักวิชการศึกษา ของแต่ละหมู่บ้าน จะจัดวันไหน ช่วงไหน รบกวนแจ้งทางเทศบาลด้วยคะ เพราะถ้า
หากไม่ แจ้งล่วงหน้าในส่วนของเอกสารเกรงว่าจะดำเนินการไม่ทันคะ 
นายสุรพล ดวงจิต อารามห้วยน้ำดั้น หมู่ 6 วันที่ 16 เมษายน 2563 ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนิชสัน เดชะอุป วัดบ้านปาง หมู่ วันที่ 7 , 8 มีนาคม 2563 ครับ และกระผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วม 
รองประธานสภาฯ ต้อนรับคณะสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ ณ วัดบ้านปาง วันที่ 16 มีนาคม 

2563 เวลา 11.00 น.ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เชิญชวนทุกท่านร่วมต้อนรับคณะสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ  โดยพร้อมเพรียง 
ประธานสภาฯ ครับ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกฯท่านอื่นมีเรื่องนำเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสุพจน์ ตาสุยะ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมฝากเรื่องถึงท่านนายกฯ เรื่องเดิมครับ คือเรื่องที่

รั ้วที่นำป้ายกั้นไว้ ชาวบ้านฝากถามว่าจะไปดำเนินการให้เมื่อใดครับ เรื ่องภัยแล้ง
สมาชิกฯ แต่ละท่านได้นำเสนอไปมากแล้วและก็เป็นผลดีต่อพี่น้องชาวบ้าน กระผม
อยากฝากถึงฝ่ายบริหารอยากให้ตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วอย่าล่าช้า
ครับ บางเรื ่องท่านนายกฯรับปากกับชาวบ้านแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินการครับ การ
แก้ปัญหาเรื่องถนน อยากจะให้มีการวางแผนการดำเนินงานไว้ล่วงหน้าต่อไปจะมี
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มาตรการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไร เพราะตอนนี้ลูกรังที่จะใช้ซ่อมแซมถนนไม่มี หรือ
จะเปลี่ยนมาใช้หินคลุกแทนครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ท่านสท.สุพจน์ ฝากเรื่องถึงฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกฯท่านอื่นมีเรื่องนำเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสมคิด ธรรมป๊อก เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า ป่าช้า หมู่ 9 สายไฟถูกไฟไหม้

กิ่งไม้หักเกี่ยวสายไฟฟ้าขาดเสียหาย ขยายเขตไฟฟ้าบ่อเจาะหมู่9 แล้วนำหม้อไฟฟ้า
ติดตั ้งตรงป่าช้า ใช้งบประมาณไม่มาก ประมาณสามหมื่นกว่าบาทครับ ไฟฟ้าไม่
เพียงพอ ที่ผ่านมางานศพจ่าวิเชียร ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 
หมู่บ้านเพราะใช้ป่าช้าร่วมกันครับ 

นายสุรพล ดวงจิต หนังสือสั่งการเกี่ยวกับงบอุดหนุน กฟภ.ประปา ไม่ให้ท้องถิ่นอุดหนุน เพราะกฟภ.มี 
ประธานสภาฯ มีงบประมาณอยู่แล้ว ประเด็นนี้เราจะทำได้หรือไม่ครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ยังไม่มีการยกเลิกระเบียบงบอุดหนุน การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ต้องผ่านสภาฯตอน 
เลขานุการสภาฯ ทำเทศบัญญัติฯ แม้จะอยู่ในงบเงินอุดหนุน อยู่ในหมวดรายจ่ายประจำ ตอนโอนก็ต้อง

ผ่านสภาฯ ต้องมีการประเมิน มีหนังสือถึงไฟฟ้า ใช้งบประมาณเท่าใด เมื่อการไฟฟ้า
ตอบกลับมาจึงนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ตามที่ท่านประธานสภาฯกล่าวเกี่ยวกับหนังสือ
สั่งการเรื่องเงินอุดหนุนนั้น ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนคะ เทศบาลทำหนังสือถึงการไฟฟ้า 
ให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาประเมินแล้วจึงนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาฯสามัญในครั้งต่อไป
ตามระเบียบคะ ถ้าไม่การประชุมสามัญครั้งต่อไป ก็เป็นการประชุมสามัญสมัยที่สอง
เดือนมิถุนายนคะ หลังจากปิดประชุมแล้วให้สมาชิกฯเข้าไปหารือเรื่องรายละเอียดด้วย
คะ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกฯท่านอื่นมีเรื่องนำเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายนิชสัน เดชะอุป ห้องประชุมเทศบาล มีการประชุมควรจะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลควบคุมเครื่องเสียงครับ 
รองประธานสภาฯ ผมไปประชุมที่อื่นจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียงครับ เครื่องเสียงขัดข้องสมาชิกฯ  

ผู้เข้าร่วมประชุมต้องไปแก้ไข ทำให้การประชุมติดขัดครับ ท่านนายกฯต้องสั่งการให้
เจ้าหน้าที่มาควบคุมเครื่องเสียงระหว่างการประชุม 1 คน เพื่อความเรียบร้อยใน
ระหว่างการประชุมครับ  

นายสุพจน์ ตาสุยะ ขออนุญาตครับ กระผมเคยเสนอที่ประชุมหลายครั้งเรื่องการปรับปรุงห้องประชุม  
สมาชิกสภาฯ เรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แต่เรื่องเงียบไปครับ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ กระผม

ขอคำชี้แจงด้วยครับ 
นายสมยศ กันทะวัง ตามท่ีทุกท่านทราบ ปีงบประมาณ 2562 กันเงินไว้เพ่ือดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน 
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นายกเทศมนตรีฯ ถ้านำมาปรับปรุงห้องประชุมงบประมาณไม่เพียงพอครับ ตอนนี้ก็เกิดปัญหาภัยแล้ง
ต้องนำงบประมาณแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนครับ ปลายปีงบประมาณงบประมาณคงเหลือ
ค่อยหารืออีกครั้งครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ตามท่ีท่านนายกฯชี้แจงงบประมาณไม่เพียงพอ ถ้ามีความเป็นไปได้ให้ปรับปรุงระบบ 
ประธานสภาฯ เสียงและปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรวมของห้องประชุมด้วยครับ ฝากเรื่องทางฝ่าย

บริหารพิจารณาเพ่ือปรับปรุงครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป พัดลมติดผนังในห้องประชุมก็ใช้งานไม่ได้ครับ มีการประชุมแต่ละครั้ง อากาศร้อนพัด 
รองประธานสภาฯ ลมเสียใช้งานไม่ได้แต่ก็ไม่มีพัดลมตั้งโต๊ะมาเสริมครับ กระผมขอเพียงแค่ปรับปรุงพัดลม 

ระบบเสียงเพียงเท่านี้ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต จุดไหนที่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ฝากท่านนายกฯพิจารณาแก้ไขด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกฯท่านอื่นมีเรื่องนำเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสมนึก แสนเจริญใจ สอบถามท่านนายกฯ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณครับ ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องภัยแล้งเป็น 
สมาชิกสภาฯ เรื่องด่วนเข้ามา แต่ท่านอย่าลืมว่าโครงการต่าง ๆ ที่บรรจุในเทศบัญญัติฯ เราไม่ได้

ดำเนินการเลยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 นำงบประมาณไปซ่อมแซมหมดครับ ตั้งแต่
ปี 2560-2561 ทำอย่างน้อย 2 โครงการก็ยังดีครับ ท่านไม่ทำโครงการที่มีในเทศ
บัญญัติฯ ในส่วนโครงสร้างพื้นฐานควรจะทำให้ชาวบ้านครับตอนนี้เข้าไตรมาสที่สอง 
แล้ว นำงบประมาณทำภัยแล้งตลอด ท่านก็อย่าลืมว่าตามเทศบัญญัติฯมีโครงการที่
ท่านต้องทำ ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ครับ ที่กระผมไม่เห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติฯ คือ 
ท่านไม่ทำตามระเบียบถือว่าท่านละเว้นครับ ผมขอให้ท่านดำเนินการตามเทศบัญญัติฯ 
แต่ตอนนี้ปี2563 ท่านนำงบประมาณไปใช้กิจกรรมผู้สูงอายุต่าง ๆ ใช้เงินไม่น้อยครับ 
เราต้องมองว่าสิ่งไหนที่สำคัญกับพี่น้องชาวบ้าน นำงบประมาณไปทำกิจกรรมผู้สูงอายุ
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ จนงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถทำในส่วนของโครงสร้าง
พื้นฐานได้ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งโครงการก็ยังดีครับ ตอนนี้ไม่ได้ทำเลยพอไตรมาส
สามเข้ามายืดหยุ่นนำไปทำท้ายปีงบประมาณในไตรมาสที่สี่ ทำให้ช่างประมาณการไม่
ทัน ในเมื่อท่านมีอำนาจ ให้สั่งการช่างประมาณการโครงการไว้ให้เรียบร้อย ขอให้ท่าน
นายกฯทำตามหน้าที่ครับ ที่ผมท้วงติงเพราะตั้งแต่ปี 2560-2561 ท่านไม่ดำเนินการ
โครงสร้างพื้นฐานเลยครับ ปี 2563 ผมได้รับข่าวมาว่าจะทำโครงการศึกษาดูงาน ท่าน
นำงบประมาณมาจากไหน ขอให้ชี ้แจงด้วยครับ ตามที่ผมเคยขอชี้แจงรายละเอียด
โครงการศึกษาดูงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เงียบไปตั้งแต่ปี 2559 ครับ จริง ๆ แล้ว
เป็นงบของสปสช. ผมขอรายละเอียดตั้งแต่ ปี 2559 ตอนนี้ปี 2563 ยังไม่ได้ครับ 
ขอให้ทำงานแบบเปิดเผย ดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานให้ปิดประกาศทุกหมู่บ้านเพ่ือ
ความชัดเจนครับ การทำงานต้องอ้างอิงระเบียบเป็นหลักจะได้ทำงานคล่อง ไม่ติดขัด
ครับ เมื่อก่อนจะดำเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานนำประกาศไปปิดที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหรือที่
ศาลาประจำหมู่บ้าน แต่เดี ๋ยวนี้ผมไม่เห็นปิดประกาศใด ๆ ครับ เจ้าหน้าที่บอกว่า
ประกาศในเว็ปไซต์ ชาวบ้านบางคนใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่เป็นหรือไม่มีอุปกรณ์สื่อสารที่
สามารถเชื่อมต่อได้ก็ไม่เห็นประกาศไม่ทราบข้อมูลครับ การทำงานแบบไม่เปิดเผยทำ
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ให้พ่ีน้องชาวบ้านเกิดความไม่ไว้วางใจครับ ที่ผ่านมาห้วยผาหมื่นพื้นที่เขตป่าไม่สามารถ
ทำได้ ท่านก็ดำเนินการโดยไม่บอกสมาชิกฯ แต่ถ้าเป็นอำนาจของนายกฯไม่เกี่ยวข้อง
กับสมาชิกฯ กระผมก็ไม่ยุ ่งไม่เกี ่ยวกับสมาชิกฯเป็นในส่ วนของฝ่ายบริหารครับ 
ประมาณการ 13 โครงการ ตั้งแต่ปี 2560-2563 ทำยังไม่ครบ ทำได้ 8 โครงการ 
ผมฝากประธานสภาฯ ท่านนายกฯและฝ่ายบริหารเน้นย้ำการทำงานให้ถูกระเบียบ มี
ความชัดเจน วันก่อนผมได้ไปประชุมที่เชียงใหม่ต่อไปการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะเข้า
ตรวจสอบทุกหน่วยงานครับ ถ้าหน่วยงานใดทำงานไม่เปิดเผยมีการปกปิดซ่อนเร้น
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ครับ เป็นรัฐธรรมนูญปี 2560 ครับ ถ้าพบมีการทุจริต
คอรัปชั่นสามารถร้องเรียนได้ ผู้ที่ร้องเรียนต้องบริสุทธิ์ใจ ตรงไปตรงมาครับ  

นายสมยศ กันทะวัง ขออนุญาตครับ ประเด็นที่ผมถูกพาดพิงครับ ตามท่ีท่านสท.สมนึกได้กล่าวเรื่อง 
นายกเทศมนตรีฯ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในการทำงานกระผมยินดีรับฟังและพร้อมปรับปรุงครับ ขอขอบคุณ

ที่ท่านได้เสนอแนวทางในเรื่องต่าง ๆ จะพยายามปรับปรุงครับ ในส่วนเรื่องห้วยผาหมื่น
กระผมไม่ได้ดำเนินการโดยพลการเพราะได้มีการขอมติเห็นชอบจากสภาฯแล้วครับ 
สมาชิกฯทุกท่านทราบดีครับ ท่านสท.บุญมี เป็นผู ้เสนอเรื ่องต่อที ่ประชุม  ให้เร่ง
ดำเนินการเพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนครับ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกฯท่านอ่ืนมีเรื่องนำเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสมคิด ธรรมป๊อก เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ครั้งก่อนกระผมเคยพูดเรื่องการให้เกียรติกันครับ การให้

เกียรติกันเป็นสิ่งที่ดี เรื่องตำแหน่งรองประธานสภาฯ การประชุมหมู่บ้านบ้านแม่ป้อก
ใน หมู่ 4 ทางผู้ใหญ่บ้านประสานมาให้สมาชิกฯเขาร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องขาด
แคลนน้ำ กระผมได้ทราบเรื่องประมาณสองทุ่มจากสท.สุทธินันท์ ผมจึงไม่ได้เข้าร่วม
การประชุม ท่านรองประธานสภาฯไม่ได้แจ้ง จึงทำให้สมาชิกฯเขต 2 ถูกผู้ใหญ่บ้าน
และชาวบ้านตำหนิครับ และเรื่องการโพสข้อมูลทางโซเชียลเกี่ยวกับการตำหนิว่ากล่าว
สมาชิกฯในเรื่องการไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สมาชิกฯบางท่านอาจจะติดธุระจำเป็น
ไมส่ามารถไปร่วมงานได้ กิจกรรมงานราชพิธีต่าง ๆ ที่อำเภอผมไปร่วม สมาชิกฯท่านใด
ไม่สะดวกไปกระผมก็ไม่เคยตำหนิครับ กิจกรรมเดินขบวนงานฤดูหนาวที่จังหวัดผม
ไม่ได้ไปร่วมกระผมถูกตำหนิ ท่านนำเรื่องโพสไลน์กลุ่มปกครอง เรื่องนี้เป็นเรื่องภายใน
กระผมคิดว ่าเราควรจะให้เกียรติก ันคร ับ กระผมขอเสนอให้เปลี ่ยน ท่านรอง
ประธานสภาฯ และขอมติที่ประชุมสภาฯด้วยครับ ครั้งที่แล้วเราให้โอกาสปรับปรุงตัว
แล้วครับ 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง การที่จะออกจากตำแหน่ง ต้องลาออกด้วยตนเองกับท่านนายอำเภอลี้ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง  
เลขานุการสภาฯ แล้วจึงกลับมาเลือกคนใหม่คะ แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เราสามารถหารือกันได้คะ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ กระผมขอเตือนท่านรองประธานสภาฯ เรื่องการโพสข้อมูลทางโซเชียลนั้นไม่เหมาะสม 
สมาชิกสภาฯ ครับ เราอยู่กันแบบพี่น้องมีอะไรก็หารือกันครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป เรียนประธานสภาฯ ตามท่ีสท.สมคิดกล่าว ท่านให้เกียรติสภาฯให้เกียรติองค์กรหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ ครับ ท่านไม่ไปร่วมงาน ไม่ร่วมกิจกรรม และไม่เข้ารับการอบรม หลายครั้งครับ ตั้งกฎ

ไว้ว่าผู้ที่ไม่ร่วมกิจกรรมจะถูกปรับแต่ก็ไมย่อมให้ปรับครับ  



๑๘ 

 

นายสุรพล ดวงจิต การโพสข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโซเชียล ให้โพสแค่ในกลุ่มไลน์กลุ่มของสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ ศรีวิชัยซึ่งเป็นกลุ่มภายในของสมาชิกฯ หารือกันภายใน 
นายสุรพล ดวงจิต การพ้นจากตำแหน่งของประธานสภาท้องถิ่นหรือประธานสภาฯ จะต้องเป็นไปตาม

กฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นประเภทนั้น ๆ ได้แก่ 
1. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกไปยังผู้อำนาจหน้าที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทนั้น ๆ กล่าวคือ ให้ยื่นต่อนายอำเภอในกรณีที่เป็นองค์การบริหารส่วน
ตำบล หรือให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล 

 2.สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3.รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทยสั ่งให้พ้นจากตำแหน่งเนื ่องจากเหตุที ่ว่า

ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตําแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัด 

 4.สภาแห่งท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุว่าปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย
อํานาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตําแหน่ง 
หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัด 

 5.สมาชิกจำนวนหนึ่งในสามเสนอชื่อต่อสภาเทศบาล สภาเทศบาลพิจารณา โดยมีมติ
ไม่น้อยกว่าสามในสี ่ของจำนวนสมาชิกที ่เข้าร่วมประชุม เห็นว่าไม่สมควรดำรง
ตำแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หากไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   12.30  น. 
         

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (ลงชื่อ)   สุรีรัตน์   รุ่งเรืองตน์   รุ่งเรือง 

(นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)    สมคิด  ธรรมป๊อก ประธานคณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 
             (นายสมคิด  ธรรมป๊อก) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)    อนงค์คาร  ทิศหล้า กรรมการตรวจรายงานฯ 
      (นางอนงค์คาร  ทิศหล้า) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


๑๙ 

 

    (ลงชื่อ)  สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์    กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    (นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    

 

      รับทราบ 
 
            (ลงชื่อ)         สุรพล   ดวงจติ 

(นายสุรพล   ดวงจิต) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 


